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Rok 2017 jest bez wątpienia wyjątkowy dla na-
szej wydawniczej działalności. Niespełna 20 lat 
temu wydaliśmy pierwszy numer Gazety Grębo-
szowskiej. Dzisiaj oddajemy do Państwa rąk ko-
lejny, już 75. numer. Przez ten czas udało się nam 
ocalić od zapomnienia i utrwalić wiele wydarzeń, 
informacji oraz postaci związanych z naszą gminą. 
Pragniemy aby nasz lokalny periodyk towarzyszył 
mieszkańcom gminy Gręboszów, rodakom miesz-
kającym za granicą i wszystkim sympatykom na-
szej gminy, jako źródło informacji o naszej małej 
Ojczyźnie.

W aktualnym, 75. numerze mogą Państwo 
przeczytać o najważniejszych wydarzeniach mi-
nionego kwartału. Przede wszystkim pod koniec 
ubiegłego roku Rada Gminy Gręboszów uchwa-
liła Budżet Gminy na 2017 rok. Stanowi on plan 
dochodów i wydatków, będących podstawą go-
spodarki finansowej naszej gminy. W bieżącym 
wydaniu publikujemy najważniejsze zapisy jakie 
znalazły się w budżecie na ten rok. Ponadto mogą 
Państwo znaleźć w numerze informacje o wyda-
rzeniach jakie miały miejsce w przeciągu ostat-
nich trzech miesięcy, m. in. o przedświątecznym 
spotkaniu opłatkowym w Zespole Szkół w Grębo-
szowie, uroczystych obchodach Święta Patrona 
Gimnazjum, Dniu Babci i Dziadka w gręboszow-
skim przedszkolu, corocznej akcji charytatywnej 
„Kolędników Misyjnych” oraz organizowanego 
z inicjatywy Wójta Gminy Gręboszów spotkania 
„Wiwat Panie, Wiwat Panowie” dla seniorów z na-
szej gminy. 

Miniony kwartał obfitował również w wiele 
ciekawych wydarzeń kulturalnych, organizowa-
nych przez Gminne Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Gręboszowie, których relacje zamiesz-
czamy w 75. numerze Gazety Gręboszowskiej. 
Mogą przeczytać Państwo m. in. o grudniowym 
programie mikołajkowym, Koncercie Kolęd i Pa-
storałek w wykonaniu uczniów szkółki gry na in-
strumentach muzycznych połączonym z ogłosze-
niem wyników i rozdaniem nagród w konkursie 
plastyki bożonarodzeniowej. Ponadto 15 stycznia 
w GCKiCz odbył się koncert Tarnowskiego Chóru 
Gos.pl zatytułowany „Językami ludzi i Aniołów”. 
Chórzyści z Tarnowa wraz z akompaniamentem 
pianina stworzyli wyjątkową świąteczną atmosfe-
rę, ubogacając koncert rozważaniami opartymi na 
fragmentach Pisma Świętego. 

Tradycyjnie na łamach Gazety Gręboszowskiej 
publikujemy materiały dotyczące historii naszej 
małej ojczyzny i osób z nią związanych. Tym ra-
zem ks. dr Ryszard Banach wspomina sylwetki: 
ks. Piotra Halaka, mjra Henryka Sucharskiego 

i Stefanii Łąckiej. Ponadto publikujemy III część 
relacji do dziejów wsi, chłopów i ruchu ludowego 
w gminie Gręboszów. Warto również wspomnieć, 
że w przyszłym roku czeka nas wyjątkowa rocznica. 
W listopadzie 2018 roku będziemy świętować 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
W celu uczczenia tej wspaniałej i niezwykle istot-
nej dla naszego kraju rocznicy, społeczny komitet 
obchodów tego święta wystosował list otwarty. Jest 
on adresowany do mieszkańców gminy, rodaków 
mieszkających za granicą oraz wszystkich, którym 
bliskie są wartości patriotyczne. Jego autorzy pra-
gną zachęcić do zaangażowania się w przygoto-
wanie tego wyjątkowego święta w naszej gminie. 
Czytamy w nim m. in., że „(…) Stulecie odzyskania 
niepodległości stwarza nie tylko szczególną okazję 
upamiętnienia tego wielkiego wydarzenia w dzie-
jach narodu polskiego, ale także nakłada na nas 
– wnuków i prawnuków – obowiązek pamięci 
o ofiarach i patriotycznych czynach, jakie stały się 
w tamtym czasie udziałem naszych Pradziadów. 
Powodowani tą potrzebą, pragniemy poinformo-
wać, iż w ostatnim czasie zrodziła się inicjatywa, 
aby w roku 2018 w sposób szczególny i godny 
upamiętnić na terenie Gręboszowa setną roczni-
cę odzyskania niepodległości, a także oddać hołd 
tym wszystkim bohaterskim mieszkańcom tej zie-
mi, którzy ofiarą z życia oraz patriotycznym czy-
nem przyczynili się do powrotu Polski do rodziny 
wolnych narodów. (…)” Na łamach naszego kwar-
talnika publikujemy całą treść listu oraz pragniemy 
zachęcić wszystkie osoby dobrej woli do wsparcia 
w jakiejkolwiek formie inicjatyw podjętych przez 
komitet.

W 75. numerze ponadto zamieszczamy artykuł 
dra Marka Ziajora, w którym podejmuje on tema-
tykę leczenia i relacji pomiędzy lekarzem a cho-
rym. W dziale poświęconym tematyce sportowej 
publikujemy informacje o Noworocznym Turnie-
ju Piłki Ręcznej w Zespole Szkół w Gręboszowie, 
IV Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Gręboszów oraz Turnieju Tenisa Stołowe-
go o puchar dyr. GCKiCz.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim 
sympatykom Gazety Gręboszowskiej, za tak duże 
zainteresowanie ostatnim numerem naszego lo-
kalnego periodyku. Dziękujemy za zaufanie, nadal 
będziemy dokładać wszelkich starań, by w każdym 
wydaniu prezentować wiele ciekawych publikacji.

Wiesław Lizak
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30 grudnia 2016 r. odbyła się XIV sesja Rady 
Gminy Gręboszów. Obrady prowadził Franci-
szek Dymon – Przewodniczący Rady Gminy 
Gręboszów.

 Głównym tematem sesji było podjęcie uchwa-
ły budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2017. 
Projekt budżetu szczegółowo omawiany był na 
posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy, któ-
re wyraziły pozytywną opinię o tym dokumencie. 
Planowane dochody w budżecie gminy na rok 
2017 przyjęto w wysokości 10 578 000,00 zł, z cze-
go dochody bieżące stanowią 10 163 000,00 zł, 
a dochody majątkowe– 415 000,00 zł. Planowa-
ne wydatki budżetu Gminy Gręboszów na 2017 
rok wyniosą 10 107 000,00 zł, w tym wydatki 
bieżące – 9 495 000,00 zł, wydatki majątkowe 
612 000,00 zł. i rozchody w kwocie 471 000,00 zł. 
Przedłożony projekt uchwały budżetowej speł-
nia ustawowy wymóg zrównoważenia budżetu, 
co w ocenie projektodawców ustawy o finan-
sach publicznych powinno służyć racjonalnej 
gospodarce finansowej jednostki samorządo-
wej. Skarbnik Gminy Bożena Furgał zaznaczyła, 
że wysokość dochodów i wydatków, zawartych 
w projekcie budżetu jest szacunkowa, zmienia 
się w ciągu roku i w praktyce budżet zmieniany 
jest na każdej sesji Rady Gminy. Planowane i re-
alizowane zadania mają na celu poprawę jakości 
życia mieszkańców, a także zwiększenie mająt-
ku gminy. W dalszej części sesji Przewodniczący 
Komisji Spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodar-
czego, Finansów i Ochrony Środowiska Andrzej 
Ruta przedstawił pozytywną opinię w sprawie 
proponowanego budżetu gminy wypracowaną 
na podstawie opinii wszystkich komisji. Z kolei 
opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie odczytała Skarbnik 
Gminy Bożena Furgał. Opinia również była po-
zytywna. Po tych wystąpieniach i krótkiej dys-
kusji radni głosowali nad przyjęciem uchwały 
budżetowej. Za przyjęciem budżetu Gminy Grę-
boszów na 2017 rok głosowało 14 radnych, 1 rad-
ny wstrzymał się od głosu. Podjęcie uchwały bu-
dżetowej poprzedzone było przyjęciem uchwały 
w sprawie zmian budżetu Gminy Gręboszów na 
2016 rok i zmian w budżecie Gminy Gręboszów 
na 2016 rok. 

Na sesji radni podjęli także uchwały w sprawach:
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gręboszów na lata 2017 – 2020,
– określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 
5 lat w prowadzonym przez Gminę Gręboszów 
Publicznym Przedszkolu, 

– zmiany Uchwały Nr VIII/70/2015 Rady 
Gminy z dnia 30.12.2015 r. dotyczącej określenia 
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również 
tryb ich pobierania,

– wyrażenia zgody na zakup nieruchomości,
– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów 
na 2017 rok, 

– przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów 
na 2017 rok,

– zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych 
Rady Gminy Gręboszów na 2017 rok.

Na zakończenie obrad życzenia noworoczne 
złożył obecnym na sali a poprzez nich mieszkań-
com Gminy Franciszek Dymon – Przewodniczący 
Rady Gminy oraz Wójt Gminy Krystyna Świętek, 
która dodatkowo podziękowała wszystkim za do-
brą i owocną współpracę w mijającym roku.

Bożena Landowska

Z treścią Budżetu Gminy Gręboszów na 2017 
rok oraz pozostałych uchwał mogą Państwo za-
poznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.
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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY I PARAFII 
GRĘBOSZÓW ORAZ OKOLIC

Wielkimi krokami zbliża się setna rocznica 
odzyskania przez Polskę w roku 1918 niepod-
ległości. Klęska wielkich mocarstw w wyniku 
pierwszej wojny światowej sprawiła, iż po ponad 
stu dwudziestu latach niewoli Ojczyzna nasza, 
trzykrotnie podzielona przez zaborców, powróci-
ła na polityczną mapę Europy. Podtrzymywana 
wiarą i męstwem droga do odzyskania niepodle-
głości wiodła przez pola bitewne wielu powstań 
oraz zrywów narodowych i okupiona została 
ogromem ofiar. Swoją patriotyczną kartę na tej 
drodze zapisali także mieszkańcy Gręboszowa 
i okolicznych wiosek – nasi przodkowie, któ-
rych zawieruchy wojenne rozrzuciły po licznych 
frontach oraz miejscach bitewnych. Wielu z nich 
złożyło ofiarę największą a ich, zazwyczaj niezna-
ne i bezimienne mogiły, rozsiane są po różnych 
zakątkach świata. Inni, doczekawszy się niepod-
ległości, podjęli trud odbudowy domu ojczystego 
i scalenia na nowo ziem polskich. 

Stulecie odzyskania niepodległości 
stwarza nie tylko szczególną okazję upa-
miętnienia tego wielkiego wydarzenia 
w dziejach narodu polskiego, ale także 
nakłada na nas – wnuków i prawnuków 
– obowiązek pamięci o ofiarach i patrio-
tycznych czynach, jakie stały się w tamtym 
czasie udziałem naszych Pradziadów. 

Powodowani tą potrzebą, pragniemy 
poinformować, iż w ostatnim czasie zrodzi-
ła się inicjatywa, aby w roku 2018 w sposób 
szczególny i godny upamiętnić na terenie 
Gręboszowa setną rocznicę odzyskania 
niepodległości, a także oddać hołd tym 
wszystkim bohaterskim mieszkańcom tej 
ziemi, którzy ofiarą z życia oraz patriotycznym czy-
nem przyczynili się do powrotu Polski do rodziny 
wolnych narodów. Jako formę tego uczczenia wi-
dzimy szereg patriotyczno-narodowych uroczysto-
ści, przypominających z imienia i nazwiska boha-
terów tamtych wydarzeń, ich czyny oraz historię 
naszej „małej Ojczyzny” sprzed stu lat. 

Jest także naszą wolą, aby tę rocznicę upa-
miętnić w postaci pomnika lub obelisku, który 
by w sposób trwały dowodził o naszej narodowej 
pamięci, by stał się wyrazem historycznej ciągło-
ści i patriotycznych tradycji. Tych tradycji, które 
zawsze były żywe na tych ziemiach, czego jednym 
z wymownych świadectw jest okazały obelisk, jaki 

w roku 1910, pięć wieków po zwycięstwie polsko-
litewskiego oręża nad Niemcami pod Grunwal-
dem, wystawili mieszkańcy Gręboszowa jeszcze 
w czasie niewoli narodowej. Tym tradycjom byli 
wierni wielcy Gręboszowianie z Jakubem Bojką 
na czele, wielu przepełnionych wiarą i patrioty-
zmem kapłanów gręboszowskiego Kościoła, by 
przypomnieć świątobliwą postać księdza Piotra 
Halaka, a także liczny zastęp nauczycieli i wy-
chowawców tutejszej młodzieży. Z tej tradycji 
i z tych wzorów wyrastały postacie wielkich sy-
nów i córek Gręboszowa i okolic, którzy zapisa-
li się na chwałę tak swojej wielkiej, jak i „małej 
Ojczyzny”: major Henryk Sucharski – bohaterski 
obrońca Westerplatte, Stefania Łącka – patriot-
ka i heroiczna więźniarka obozu Auschwitz-Bir-
kenau, major Marcin Borek – ofiara sowieckich 
mordów na polskich oficerach, a także ci, któ-
rzy swoją służbą tworzyli podwaliny pod Drugą 
Rzeczpospolitą, jak Gabriel Dubiel – minister 
oświaty w rządzie lubelskim, czy Benedykt Łącki 
– minister w pierwszych strukturach rządowych 
po odzyskaniu niepodległości.

Tą drogą pragniemy zwrócić się do wszyst-
kich mieszkańców Gręboszowa i okolic z prośbą 
o akceptację tej inicjatywy, o wyrażanie własnych 
pomysłów względem planowanych uroczystości 
jubileuszowych, a także o podzielenie się wszel-
kiego rodzaju pamiątkami z tamtych czasów. 
Prosimy również o przekazywanie informacji 
o tej inicjatywie krewnym i znajomym w kraju 
i za granicą. Licząc na życzliwość oraz wspar-
cie, chcemy jednocześnie zapewnić o regular-
nym przekazywaniu informacji o kolejnych eta-
pach podjętego zamierzenia, którego celem jest 
uczczenie na terenie Gręboszowa setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
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Grupa inicjatywna:
ks. dr Ryszard Banach – rodem z Kars
mgr Krystyna Świętek – wójt Gminy Gręboszów
Franciszek Dymon – przewodniczący Rady 
Gminy Gręboszów
dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz – honorowy 
obywatel gminy Gręboszów – rodem z Bieniaszowic
prof. dr hab. Stanisław Koziara – rodem z Woli 
Gręboszowskiej
mgr Jan Kosiniak – rodem z Bieniaszowic
mgr Józef Podsiadło – rodem z Otfinowa
Bogdan Bigos – radny Powiatu Dąbrowa Tarnowska 
Wiesław Lizak – dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie

•
•
•

•

•

•
•
•
•

 *** 

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Zespół Szkół w Gręboszowie 
zapraszają: dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Palm i Plastyki 
Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy. 

Regulamin konkuRsu
Cel imprezy:
Podtrzymanie, kultywowanie i ochrona przepięknej, ludowej tradycji zdobienia palm, pisanek 
oraz wytwarzanie przedmiotów tradycyjnej i współczesnej plastyki wielkanocnej.
Przedmiot konkursu:
Palmy, pisanki zdobione różnymi technikami, plastyka obrzędowa (maski, gaiki, wyroby 
z ciasta) oraz wszystkie przejawy plastyki obrzędowej, związanej z daną miejscowością, a powstające 
w okresie Wielkanocy.
Termin i miejsce imprezy:
Plastyka obrzędowa będzie przyjmowana do oceny w dniu 05.04. 2017 r. (środa) 
w godzinach 1100 –1800 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. 
Palmy w dniu 09.04. br. (niedziela) w godzinach 10 00 – 13 00  

w Domu Bractwa Św. Anny w Gręboszowie.
uczestnicy:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych, którzy po 
dzień dzisiejszy podtrzymują i kultywują tradycje obrzędowe Świąt Wielkanocnych .
Przepisy ogólne:
Każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość eksponatów.
Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają:
Wiesław Lizak – GCKiCz w Gręboszowie, tel. 6416016,
i Monika Kilian – Biblioteka, tel. 6416026,
e-mail: gck@greboszow.pl

ocena i nagrody:
Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac konkursowych w katego-

riach: palma wielkanocna (wysoka, średnia, niska i miniaturka) i plastyka obrzędowa. Palmy i pla-
styka obrzędowa powinny być wykonane z tradycyjnych materiałów i techniką charakterystyczną dla 
danego regionu. Wyklucza się użycie materiałów współczesnych (sztuczne kwiaty, wstążki z tworzy-
wa sztucznego, itp.)

Najlepszym pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub pieniężne, których wysokość 
uzależniona będzie od pozyskanych środków finansowych.
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W przepięknej świątecznej scenerii ucznio-
wie Zespołu Szkół w Gręboszowie przygotowali 
spotkanie opłatkowe. Za każdym razem insceni-
zując jasełka wykazują się pomysłowością i za-
angażowaniem. Tym razem nie było inaczej. Na 
scenie pojawiły się postaci bajowe m.in.: Kop-
ciuszek, Czerwony Kapturek, Calineczka, Smerf, 
które zadeklarowały Maleńkiemu Jezusowi swo-
ją miłość, wierność i oddanie. Nawet Pinokio, 
który na początku obrał niewłaściwą drogę, obie-
cał słuchać „Matki, Ojca, Boga”. Przepięknie wy-
śpiewane tradycyjne kolędy, pastorałki dodały 
blasku całej uroczystości.

Po części artystycznej głos zabrali: 
Dyrektor Zespołu Szkół Jerzy Misterka, Prze-
wodniczący Rady Gminy Franciszek Dymon, 
Dyrektor GCKiCz Wiesław Lizak, życząc ze-
branym zdrowych, wesołych, pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia.

Następnie przy dźwiękach kolęd wszyscy 
składali sobie życzenia.

ZS
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Święta Bożego Narodzenia to czas, który chcemy spędzać w szczególny sposób, w gronie rodziny i naj-
bliższych. Każdy stara się aby jego otoczenie wyglądało jak najpiękniej, dlatego wykonywane są różnego 
rodzaju stroiki i dekoracje świąteczne. Wykonywanie tych dekoracji stało się już w wielu domach tradycją, 
bez której świąteczna atmosfera wiele by straciła. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie 
ogłosiło konkurs Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Bożonarodzeniowym, który cieszy się ogromną 
popularnością. Celem konkursu było ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związa-
nej z okresem Bożonarodzeniowym. Do oceny wpłynęły 42 prace. Jak się okazało na terenie naszej gminy 
znajduje się bardzo wiele plastycznie uzdolnionych rodzin. Jakość i poziom prac mile zaskoczył komisję 
jury, która miała nie mały problem z wyłonieniem zwycięzców. 

Komisja w składzie: Joanna Sobota, Monika Kilian i Wiesław Lizak podzieliła prace na sześć kategorii, 
w których przyznała następujące miejsca: w kategorii szopki: I miejsce ex aequo: Damian Szczawiński i Ka-
rolina Szczawińska oraz Konrad Topór, II miejsce: Julia Konieczny, III miejsce: Antoni Koziara. 

W kategorii stroiki: I miejsce ex aequo: Kinga Trela, Paulina Trela i Patryk Trela, Kamil Woźniak, Wiktoria 
Seruś, II miejsce ex.: Oliwia Surowiec, Szymon Surowiec, Rafał Światłowski, Alicja Rzeszutko, Daria Wójtowicz, 
III miejsce ex.: Basia Adamczyk, Sylwia Ordon, Izabela Koziara. 

W kategorii ciasta:I miejsce ex aequo: Amelia Seruś oraz Zuzanna Złotkowska, II miejsce ex aequo: Basia 
Adamczyk oraz Kacper Dąbroś.

W kategorii bombki: I miejsce: Daria Mosio, II miejsce: 
Dominik Olczak, III miejsce ex aequo: Julia Szczechura, Mi-
chał Marcinkowski Julia i Filip Zgorzały, Natalia Maroszek.

W kategorii anioły i bałwany: I miejsce ex aequo: Piotr 
i Szymon Nowak, Milena Wesołowska, Martynka i Zuzia Wy-
trwał, II miejsce: Gabriela Woźniak, III miejsce: Emilia Mi-
siaszek. 

W kategorii choinki: I miejsce ex aequo: Martyna i Wik-
toria Janowiec, Adrian Światłowski, II miejsce ex.: Julia Du-
dek, Basia Adamczyk, Publiczne Przedszkole w Gręboszowie 
– grupa młodsza, III miejsce ex.: Natalia Maroszek, Publiczne 
Przedszkole w Gręboszowie – grupa starsza 

Wszystkie osoby otrzymały dyplom oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Gręboszowie. Uroczystego wręczenia nagród dokonano podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek w dniu 
27 stycznia br. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. 

Monika Kilian

W dniach 30 stycznia - 10 lutego br. trwały ferie zimowe. Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna 
w Gręboszowie oraz Świetlica Wioska Internetowa w Borusowej zorganizowały kreatywne warsztaty dla 
dzieci i młodzieży. Uczestnicy spotykali się w bibliotece trzy razy w tygodniu. Podczas zajęć wykonywali 
kartki walentynkowe, koszyki z papierowej wikliny, ozdabiali przedmioty metodą decoupage, grali w gry 

planszowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsz-
taty kulinarne, prowadzone przez Panią Elżbietę Piątek, 
która w łatwy i przystępny sposób nauczyła uczestników 
jak upiec faworki oraz róże karnawałowe. Wszystkie dzie-
ci i młodzież były zachwycone warsztatami i deklarowały 
dalsze pieczenie w domach. Niestety wszystko co dobre 
szybko się kończy. Bardzo szybko upłynął nam czas ferii 
spędzony wspólnie z dziećmi i młodzieżą. Zostały miłe 
wspomnienia, piękne prace, oraz smak i zapach wspólnie 
wypiekanych faworków i róż karnawałowych. 

Dziękujemy Pani Elżbiecie Piątek za poprowadzenie za-
jęć kulinarnych. Do zobaczenia na kolejnych warsztatach.

MK

 *** 



- � -

Tradycyjnie w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Kolędnicy Misyjni wyruszają na kolędni-
czy szlak, aby zbierać ofiary na pomoc rówieśnikom w innych częściach świata. Kolędnicy Misyjni 
to projekt Papieskiego Dzieła 
Misyjnego Dzieci organizowa-
ny w wymiarze ogólnopolskim 
od 1993 r. Każdego roku, mło-
dzi kolędnicy, odwiedzający 
domy na terenie swoich parafii 
i diecezji, dzieląc się radością 
Bożego Narodzenia, konty-
nuują polską tradycję kolędo-
wania. W parafii Gręboszów 
kolędowali: aneta koziara, 
karolina sarat, Wiktoria 
motyka, gabriela marek, 
Damian marek, klaudia 
Mosio, Izabela Gaweł, Pa-
trycja grabiec, gabriel 
Gaweł, Oliwia Surowiec, 
Filip Gaweł, Kacper Zając, 
szymon surowiec i kamil 
grabiec. Kolędnicy zebrali 
2681 złotych, 1 euro i 1 dolar.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA PARAFII GRĘBOSZÓW W CHICAGO
Na ręce Zarządu Stowarzyszenia Parafii Gręboszów w Chicago pragnę złożyć podziękowania za 

wsparcie finansowe działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Gręboszowie. Przekazane środki finansowe w wysokości 500$ zostaną przeznaczone na zakup kompute-
ra stacjonarnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby GCKiCz w Gręboszowie.

Stowarzyszenie Parafii Gręboszów od początku istnienia swoim działaniem wspiera rodaków 
mieszkających w gminie Gręboszów. Od wielu lat, zarówno społeczność naszej parafii, Zespół Szkół 
w Gręboszowie, jak i Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa mogą liczyć na wsparcie swoich 
działań ze strony osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia. Warto wspomnieć chociażby 
zakup strojów ludowych w 1999 roku, który to zapoczątkował funkcjonowanie zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Gręboszowskiej przy GCKiCz. 

Praca Stowarzyszenia Parafii Gręboszów w Chicago i jego zaangażowanie w sprawy naszej „małej 
Ojczyzny” są bez wątpienia wyrazem solidarności z rodakami oraz pamięci o korzeniach. Wsparcie działal-
ności kulturalnej to przede wszystkim dążenie do kultywowania wielu wspaniałych i unikatowych tradycji, 
wyjątkowych wartości, jak również działań umożliwiających kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa 
w kulturze oraz artystycznego rozwoju.

Na koniec pragnę jeszcze raz wyrazić swoją wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym 
w działalność Stowarzyszenia oraz wszystkim darczyńcom za ich wsparcie. 

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelichowie składa podziękowania rodakom mieszkającym 
w USA: Dawidowi i Waldemarowi Tomczyk, Tomaszowi Koziara, Tomaszowi Lizak, Helenie i Robertowi 
Tarka, Andrzejowi i Grzegorzowi Wąż, Januszowi Tarka za pomoc materialną w doposażeniu nowo 
wyremontowanego budynku OSP.

 *** 

WL

Wiesław Lizak 
dyr. GCKiCz
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Okres bożonarodzeniowy to czas radości i śpiewania kolęd. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa od 
lat pragnie kultywować tą wyjątkową tradycję wspólnego kolędowania, organizując różnorodne koncerty 
i przeglądy muzyczne. Dużym zainteresowaniem cieszył się koncert Tarnowskiego Chóru GOS.PL, który 
odbył się 15 stycznia w sali GCKiCz. Jak się okazuje na terenie naszej gminy również nie brakuje osób uzdol-
nionych muzycznie o czym przekonaliśmy się w piątek 27 stycznia br. podczas Koncertu Kolęd i Pastora-
łek w wykonaniu uczniów szkółki gry na instrumentach muzycznych. Szkółka działa od lat przy Gminnym 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Uczniowie Krzysztofa Romana oraz Wiesława Lizaka 
zaprezentowali umiejętności zdobyte podczas edukacji muzycznej. Wśród występujących były zarówno 
osoby, które już kilka lat pobierają naukę, jak również początkujący, dla których był to debiut.

Podczas koncertu swoje umiejętności wokalne oraz instrumentalne zaprezentowali: Patrycja grabiec, 
Martyna Wojciechowska, Mateusz Wojciechowski, Monika Zawada, Natalia Zawada, Karolina 
Dąbroś, Ania Dąbroś, Karolina Sarat, Amelia Seruś, Ewelina Dąbroś, Wiktoria Woziwoda, Ola 
Piątek oraz trio w składzie: Patryk Ordon, Natalia Zawada i Ewelina Dąbroś. Młodzi artyści tak wspa-
niale wykonali swoje utwory, że wszyscy zebrani w sali jeszcze raz mogli poczuć magię mijających świąt Bożego 
Narodzenia. Wszyscy wykonawcy otrzymali w nagrodę słodycze ufundowane przez organizatora.

Podczas koncertu odbyło się również uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastyki bożonarodzeniowej.

MK
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8 marca przypada każdemu doskonale znany 
Międzynarodowy Dzień Kobiet. Źródła podają, że 
za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obcho-
dzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to 
święto obchodzone w pierwszym tygodniu marca, 
związane z początkiem nowego roku, macierzyń-

stwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie 
obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich 
życzenia. W Polsce największą popularność święto 
zdobyło w okresie PRL, kiedy to kobietom wręczane 
były między innymi goździki oraz rajstopy. W dzi-
siejszych czasach mężczyźni najczęściej wręczają 
swoim kobietom tulipany lub drobne podarunki. 

W gminie Gręboszów święto pań i mniej popu-
larne święto panów (przypadające dnia 10 mar-
ca) obchodzone jest w sposób szczególny. Dnia 
9 marca br. seniorzy naszej gminy na zaproszenie 
Wójta Gminy Krystyny Świętek oraz Przewodni-
czącego Rady Gminy Franciszka Dymona przybyli 
na spotkanie pod hasłem „Wiwat Panie, wiwat Pa-
nowie”. Hala Zespołu Szkół w Gręboszowie, gdzie 
odbyło się spotkanie, wypełniona była po brzegi. 
Na wstępie Pani Wójt serdecznie powitała przyby-
łych gości oraz złożyła życzenia w dniu ich święta: 

„Życzę Wam wszystkiego dobrego, jak naj-
mniej zmartwień i dużo słońca na każdy dzień. 
Wszystkim Paniom i Panom dziękuję, za to, że 
czynicie ten świat piękniejszym i lepszym. Niech 
Wasza postawa, zaangażowanie w sprawy ro-
dzinne, sprawy społeczne lub inne zasługują na 
uznanie i szacunek wśród najbliższych. To wy 
kształtowaliście i nadal kształtujecie kolejne po-
kolenia, co przekłada się na wartości rodzinne, 
wartości chrześcijańskie, a także wartości patrio-
tyczne. Wasza obecność tutaj w dniu dzisiejszym- 
to wyraz Waszego szacunku dla idei o charakte-
rze społecznym, szacunku dla siebie nawzajem, 
a dla nas reprezentujących samorząd- to ogrom-
ny zaszczyt być z Wami i wniosek, że takie przed-
sięwzięcia jak dzisiejsze warto realizować”. 

Program spotkania podzielony został na trzy 
części. W pierwszej młodzież Zespołu Szkół w Grę-
boszowie ubrana w tradycyjne stroje krakowskie 
zaprezentowała montaż słowno- muzyczny obfitu-
jący w przyśpiewki oraz piosenki ludowe. W czę-
ści drugiej przedstawiono znane utwory polskiej 
estrady oraz skecze kabaretowe o tematyce zwią-
zanej z obchodzonymi świętami. Obydwa występy 
nagrodzone zostały gromkimi brawami. Za dosko-
nałe przygotowanie programu artystycznego odpo-
wiadała Pani Emilia Misterka. Młodzież wystąpiła 
w składzie: Laura Chruścicka, Ewelina Dąbroś, 
Anna Łoboda, Natalia Maroszek, Karolina Sarat, 
Jowita Sojka, Karolina Bigos, Adrianna Dąbroś, 
Kamila Januś, Angelika Kaczówka, Karolina Mi-
siaszek, Aleksandra Olearczyk, Katarzyna Sarat, 
Agata Wytrwał, Bartłomiej Garbarz, Łukasz Bociek, 
Adrian Ciepiela, Grzegorz Januś, Adam Misiaszek, 
Patryk Trela, Daniel Twardzik, Dawid Wesołowski, 
Jakub Skowron, Krzysztof Rumas

Po poczęstunku rozpoczęła się trzecia część spo-
tkania czyli wspólna biesiada. Wszyscy zebrani, przy 
akompaniamencie Krzysztofa Dymona, zaśpiewali 
wspólnym głosem takie przyśpiewki jak „Szła dzie-
weczka do laseczka”, „Hej z góry z góry”, „Gdybym 
miał gitarę” i wiele innych. Wspólne biesiadowanie 
oraz całą imprezę poprowadził dyrektor GCKiCz 
Wiesław Lizak. 

Zorganizowane przedsięwzięcie było doskona-
łą okazją dla wszystkich osób do wyjścia z domu, 
wspólnego spotkania się, rozmowy, oderwania od 
szarej codzienności. 

W bieżącym roku była to już trzecia edycja takiej 
formy uczczenia Święta Kobiet i Mężczyzn. Biorąc 
pod uwagę frekwencję oraz patrząc na to jak dobrze 
bawili się uczestnicy widzimy, że warto organizować 
takie formy integracji.

Monika Kilian
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Leczenie, to z punktu widzenia chorego zawsze 
podróż w nieznane, a lekarz staje się tym, który 
prowadzi. Dlatego staram się zawsze dać moim 
chorym maksymalne poczucie bezpieczeństwa 
i chociaż czasem boję się jak ta podróż przebiegnie, 
to staram się nigdy nie dać tego odczuć mojemu 
pacjentowi. W początkach mojego leczenia zdro-
wie określano jako brak choroby, by teraz uznać, 
że stan zdrowia to poczucie pełnego dobrostanu 
fizycznego i psychicznego, wtedy lekarz decydo-
wał, czy jest choroba, czy stan zdrowia, a teraz to 
człowiek decyduje, że czuje się źle, że coś jest nie 
tak, że po prostu jest chory. Gdy w końcu czło-
wiek przychodzi do lekarza, bo czekanie nic nie 
dało i sytuacja sama się nie naprawiła, to w tym 
momencie lekarz spotyka się nie tylko z chorobą, 
ale też z człowiekiem w trudnym dla niego okre-
sie życia. Głównym celem postępowania lekarza 
jest przywrócenie zdrowia, jest to proces, wspólna 
droga lekarza i chorego, lekarz poprzez odpowied-
nią diagnozę i dostosowanie terapii oraz dostoso-
wanie zaleceń pomaga pacjentowi odzyskać zdro-
wie i dobre samopoczucie. 

W początkach mojej pracy obowiązywała za-
sada, że to lekarz podejmuje wszystkie decyzje 
i lekarz staje się odpowiedzialny za wyzdrowienie 
człowieka, chory musi tylko przestrzegać zaleceń 
lekarza i nic nie zmieniać w zaleconej kuracji na 
własną rękę, teraz pacjent i lekarz stają się partne-
rami w poszukiwaniu czynników pozwalających 
uzyskać wyzdrowienie, chory to nie tylko bierny 
odbiorca recept i zaleceń lekarskich, ale staje się 
współodpowiedzialny za proces zdrowienia, bo 
zdrowie jest dla człowieka wartością nadrzędną, 
jest najważniejsze. Obecnie ważne jest nie tylko 
eliminowanie źródeł cierpienia, ale też dążenie 
do dobrostanu, poszukiwanie sensu życia czło-
wieka i nadanie mu wartości, a tu najważniejsza 
staje się potrzeba samorealizacji, czyli dążenia do 
rozwoju własnych możliwości oraz poszukiwanie 
głębszego sensu własnego istnienia. Zasada ta 
działa można powiedzieć w obie strony i dotyczy 
także lekarza, bo w tych relacjach z chorym lekarz 
ma szanse odkryć sens własnego życia poprzez 
pryzmat powołania, tu upieram się przy tym 
trochę staroświeckiem określeniu, dzisiaj trzeba 
by powiedzieć o poczuciu misji, w każdym razie 
przynoszenie ulgi choremu i przywrócenie mu 

nadziei ubogaca lekarza, powoduje, że jego ży-
cie ma głębszy sens. Dla zmotywowania chorego 
istotne jest by rozpoznać jego potrzeby, istnieją 
pewne uniwersalne potrzeby każdego człowieka, 
od strony psychologicznej pierwszą taką potrze-
bą jest potrzeba osiągnięć, trzeba ją rozumieć 
jako gotowość do przezwyciężania przeszkód, do 
wykonywania trudnych zadań najlepiej jak to tyl-
ko jest możliwe, następną potrzebą jest potrzeba 
bezpieczeństwa, spokoju i stabilizacji, unikanie 
obrażeń ciała i bólu. Ważną potrzebą jest potrze-
ba miłości i przynależności, bycia akceptowanym 
podczas przebywania z innymi i nawiązywa-
nia przyjaźni, szukania pomocy i otrzymywa-
nia wsparcia. Wszyscy ludzie mają też potrzebę 
poznawania świata, rozumienia go, odkrywania 
i analizowania własnych doświadczeń. Na koń-
cu pojawiają się potrzeby estetyczne, piękna, 
harmonii i uporządkowania. Wyżej wymienione 
potrzeby mają istotny wpływ na podejmowane 
przez ludzi decyzje, w tym szczególnie przez ludzi 
chorych, bo każdy pacjent, by w pełni współpra-
cować w procesie leczenia musi wiedzieć, że służy 
to dla jego dobra i jest dla niego bezpieczne. 

Na przebieg procesu leczenia ma wpływ za-
równo lekarz, jak i chory pacjent świadomy swej 
sytuacji i własnych możliwości musi znaleźć mo-
tywację dla zachowań prozdrowotnych, a lekarz 
mając dostęp do informacji na temat stanu cho-
rego ma szansę stworzyć relację opartą na zaufa-
niu i współpracy. Tu istotną kwestią jest przeję-
cie kontroli nad leczeniem, z jednej strony lekarz 
może dążyć do całkowitego decydowania o lecze-
niu, a z drugiej strony chory czasem chce mieć 
całkowitą kontrolę, co powoduje brak współpra-
cy a nawet odmowę wykonywania zaleceń, tu 
przypomina mi się pytanie, co chory zmieni, jak 
lekarz zaleci mu zmienić całkowicie swoje życie, 
oczywiście dla jego dobra i jeszcze wiele innych 
zachowań każe mu zmienić, to wtedy pacjent naj-
pierw zmienia lekarza. Ale dopóki toczy się życie, 
dokąd można sobie nawzajem pomóc ważne jest 
by być wiernym własnemu powołaniu, realizo-
wać swoją misję na tej ziemi i żyć tak by „ życia 
dodawać do swoich lat, a nie lat do życia”.

Z poważaniem
dr Marek Ziajor
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W piątek, 13 stycznia br. w Zespole Szkół w Gręboszowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Pa-
trona Gimnazjum. Młodzież gimnazjalna pod kierunkiem pani Marty Kochan i pani Anny Radło przygotowa-
ła montaż słowno-muzyczny upamiętniający wyjątkową postać patronki placówki – Stefanię Łącką. Pokazano 
scenki z życia patronki m.in.: w domu w Woli Żelichowskiej, w Żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Tarno-
wie oraz w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

W święcie Patrona Gimnazjum udział wzięła społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: ks. dr Ryszard Ba-
nach, ks. dr Edward Kabat – autor kilku publikacji o Stefanii Łąckiej, Bronisław Błach – Sekretarz Gminy Grę-
boszów, Maria Pawlikowska – autorka książki o Stefanii Łąckiej, Dawid Szpara – reżyser film o Stefanii Łąckiej, 
Elżbieta i Antoni Zięba oraz Teresa i Józef Gawron – przedstawiciele Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie, 
Jerzy Misterka – dyrektor Zespołu Szkół w Gręboszowie oraz Wiesław Lizak – dyr. GCKiCz.

W imieniu samorządu gminy Gręboszów głos zabrał sekretarz Bronisław Błach, który podziękował uczniom 
i nauczycielom za przygotowanie pięknej części artystycznej oraz pamięć o osobie patronki i ideałach jakim była 
wierna w całym swoim życiu. W podobnym tonie wypowiadali się: ks. prałat Ryszard Banach, Elżbieta Zięba 
i Jerzy Misterka, dyrektor placówki. WL
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W niedzielne popołudnie, 15 stycznia 2017 r. Gminne Centrum Kultury rozbrzmiewało najpiękniejszymi 
kolędami, pastorałkami i piosenkami świątecznymi. Za sprawą Tarnowskiego Chóru GOS.PL wszyscy, którzy 
tak licznie zebrali się w sali Centrum Kultury mogli jeszcze raz poczuć wyjątkową atmosferę Świąt Bożego Naro-
dzenia i radość płynącą z przyjścia na świat Zbawiciela. Chór pod dyrekcją anny Piotrowskiej zaprezentował 
najbardziej znane bożonarodzeniowe kompozycje w kilku językach, m. in.: po polsku, angielsku, niemiecku, 
hiszpańsku, a nawet w języku esperanto, w urozmaiconych i nieraz zaskakujących aranżacjach. Chórowi na 
instrumencie klawiszowym akompaniował Bartłomiej Szułakiewicz – kierownik muzyczny, kompozytor 
i aranżer. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć jego autorską kompozycję: „Małe Aniołki”, w czasie której do 
Tarnowskiego Chóru GOS.PL dołączył mały solista – 3 letni szymon Cyganek.

Niezwykle ważną częścią aktywności Tarnowskiego Chóru GOS.PL jest działalność ewangelizacyjna. Dlate-
go oprócz repertuaru kolędowego mogliśmy usłyszeć również tradycyjne utwory muzyki gospel. Warto wspo-
mnieć, że „gospel” w przekładzie na język polski oznacza właśnie „ewangelię”. Podczas koncertu mogliśmy za-
tem usłyszeć wyjątkowe rozważania oparte na Piśmie Świętym przygotowane przez Bożenę Wiatr-Traciak, 
nawiązujące do tematyki zaprezentowanych kolęd i pieśni gospel.

Licznie zebrana w tym dniu publiczność nagrodziła Tarnowski Chór GOS.PL gromkimi brawami. Podczas 
koncertu, który nosił tytuł „Językami ludzi i Aniołów”, partie solowe zaśpiewali: Agnieszka Bardo, Kata-
rzyna Jabłońska, Katarzyna Kalita, Marcin Smorczewski i Tomasz Lizak. Organizatorem wyda-
rzenia było Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Koncert poprowadził Wiesław Lizak – 
dyrektor GCKiCz.
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(Abp Jerzy Ablewicz)

Kiedy ponad 35 lat temu, w 1981 roku, Abp Jerzy Able-
wicz odsłaniał w Gręboszowie tablicę pamiątkową ku czci 
Stefanii Łąckiej powiedział w kazaniu takie zdania:

„Wy jesteście listem Chrystusowym wypisanym 
Duchem Bożym, nie atramentem i nie na tablicach 
kamiennych, ale na żywych tablicach serc” – jakże te 
słowa św. Pawła pasują do tego kościoła i do tej naszej 
dzisiejszej uroczystości. 

Drodzy Bracia i Siostry, nie mogę się powstrzymać 
od pewnej refleksji, wspomnienia. 14 listopada minie 
dziesięć lat, gdy do tego kościoła przybył chyba jedyny 
raz w swoim życiu metropolita krakowski, ks. kard. Ka-
rol Wojtyła. Przybył po to, by odsłonić te piękne tablice 
ks. Piotra Halaka i mjr. Henryka Sucharskiego. To było 
dziesięć lat temu. […]

Wy jesteście listem Chrystusowym! Drodzy bracia 
i siostry, jesteśmy w Gręboszowie znanym w Polsce. 
Prawdziwe światło na Gręboszów rzucają te trzy li-
sty Chrystusowe uwiecznione w trzech tablicach. One 
ukazują prawdziwe oblicze Gręboszowa, prawdziwsze 
niż fantazja pisarska. Chodzi o to, żeby te listy czytać. 
Czytajcie te listy, uczcie się drodzy bracia i siostry, 
zwłaszcza chłopcy i dziewczęta, miłować Chrystusa na 
wzór ks. Piotra Halaka, na wzór mjr. Henryka Suchar-
skiego, na wzór Stefanii Łąckiej…”

Wydaje mi się, że te słowa ks. Abpa są poleceniem, są 
jakby testamentem. Dlatego pragnę dziś przypomnieć te 
trzy piękne postacie, które według Abpa Ablewicza są dla 
nas listami samego Chrystusa.

Ks. Piotr Halak

Minęło w 2016 roku 85 lat od śmierci znanego w okre-
sie międzywojennym i nazywanego perłą duchowieństwa 
tarnowskiego, ks. Piotra Halaka. Zmarł 17 listopada 1931 
roku w tarnowskim szpitalu. 

Urodził się 3 czerwca 1862 r. w Porębie Radlnej, nie-
daleko Tarnowa, jako jedyny syn Anny i Jana Halaków. 
Już na drugi dzień został ochrzczony – wówczas się z tym 
nie zwlekało. Jego matka pracowała w gospodarstwie 
swojego brata, proboszcza w Porębie, ks. Wawrzyńca 
Bednarza, zaś ojciec był rolnikiem i stolarzem wiejskim. 
W 1882 r. młody Piotr został przyjęty do Seminarium. 
Miał zbawienny wpływ na kolegów, szczególnie przez swą 
wesołość i uprzejmość. Nawet upomnieniami nie wywo-
ływał gniewu czy niezadowolenia u kolegów, bo czynił to 
w sposób ciepły, żartobliwy. Nie było u niego przesady 
i sztuczności. Cechowała go naturalna pobożność i praw-
dziwa pokora. Był bardzo wrażliwy na cierpienia drugie-
go i chętnie spieszył potrzebującym z pomocą. Dzielił się 
czym mógł ze studentami, którzy przychodzili w czasie 
obiadu do seminarium. Nie mówił o sobie i swych przy-
krościach, a kolegom żalącym się na swoje kłopoty po-
magał żartobliwym słowem.

Święcenia kapłańskie Piotr Halak otrzymał w Tarno-
wie 22 lipca 1886 r., a już 6 sierpnia udał się na pierw-
szą placówkę - do Dębna w pow. brzeskim, następnie 
w Borzęcinie i wreszcie na prośbę jego wuja, w rodzin-
nej Porębie Radlnej. Po pięciu latach zapragnął wstąpić 
do nowicjatu Jezuitów w Starej Wsi i za zgodą biskupa 
Ignacego Łobosa, który jednak niechętnie pozbywał się 
pobożnego kapłana, tak uczynił. W nowicjacie spotkał się 

ze swoim dawnym kolegą z tarnowskiego Seminarium, 
Włodzimierzem Ledóchowskim, przyszłym generałem 
Jezuitów. W 1892 r. powrócił jednak w szeregi księży die-
cezji tarnowskiej. Wkrótce ks. Halak został zamianowany 
proboszczem w Porębie Radlnej, skąd pochodził, co było 
wtedy i jest dzisiaj ewenementem. Ale było to podykto-
wane troską o ks. Wawrzyńca Bednarza, byłego probosz-
cza, który był wujem ks. Piotra Halaka. Ks. Piotr praco-
wał gorliwie, pokornie, cierpliwie, roztropnie, ofiarnie 
i bezinteresownie. Był otaczany czcią i respektem jako 
święty mąż Boży. Dawał temu zresztą niezamierzenie po-
wody, gdy np. dzięki jego gorliwej i wytrwałej modlitwie 
książę Eustachy Sanguszko doczekał się syna, podobnie 
jak później w Gręboszowie mały Henryk Sucharski odzy-
skał zdrowie, a w Trzcianie przepowiedział nowochrzczo-
nemu chłopcu – późniejszemu ks. Józefowi Paciorkowi 
– kapłaństwo. 

Następną parafią oddaną pod opiekę ks. Ha-
lakowi była Trzciana. Biskup Wałęga posyłał księdza 
Halaka do Trzciany, bo moralność parafii była zagrożo-
na, a zaufanie do księdza zostało podkopane. Miejscowe 
karczmy rozpiły parafian. Pomocnikiem i doradcą w trud-
nej pracy ks. Piotra był jego serdeczny kolega z semina-
rium ks. Stanisław Dutkiewicz, wówczas proboszcz w Że-
gocinie. Ks. Dutkiewicz wpadał z lagą do karczmy, walił, 
wypędzał, lecz pijaków nie poprawił. Ks. Piotr Halak za-
czął od misji parafialnych, o przeprowadzenie których 
poprosił redemptorystów i sam zajął się gorliwie parafią. 
Jego osobista świętość życia, płomienne kazania i mo-
dlitwa skłoniły mieszkańców Trzciany do poprawy życia 
i pociągnęły do Boga. Jak uważał jego późniejszy biograf, 
a równocześnie wychowanek pochodzący z Dębna, ks. Jó-
zef Chrząszcz, najskuteczniejszym sposobem zbliżania 
parafii do Boga, było świadectwo życia ks. Piotra. W krót-
kim czasie nowy proboszcz zyskał sobie parafian trzciań-
skich. Ponieważ kościół był mały, ks. Halak dobudował 
kaplicę boczną i w ten sposób poszerzył kościół tak, że 
ludzie się mogli pomieścić w kościele. Parafianie bardzo 
ofiarnie pomagali mu w budowie. Gdy poprosił o kilka fur 
do zwiezienia materiału, stawiło się ich czterdzieści.

Ostatnim probostwem ks. Halaka był Grę-
boszów – parafia bardzo rozpolitykowana i skłócona 
z poprzednim proboszczem. Nowy proboszcz pierwsze 
kroki po przybyciu w marcu 1907 r. skierował do para-
fialnego kościoła przed Tabernakulum. Proboszcz Halak, 
swoją przykładną i autentyczną postawą podbił szybko 
serca parafian, nawet takich antyklerykałów, jak sam Ja-
kub Bojko, polityk ludowy i poseł. Bojko napisze potem: 
„Ten P. Bóg co kazał oddać co boskie Bogu, a co cesar-
skiego cesarzowi, zesłał nam kochanego ks. Piotra, który 
po pewnych krokach z początku, wnet zrozumiał, że ta 
droga, którą kroczyli Jego dwaj poprzednicy jest mylna, 
i że w Gręboszowie nie doszedłby tą drogą do porządnego 
celu. Wezwał więc Boga na pomoc i obrał rozumną dro-
gę, którą nie tylko ks. Piotr ale wszyscy duszpasterze idąc, 
dojdą do celu. A droga ta nazywa się miłość jednakowa 
do złych i dobrych, dobry przykład z siebie samego”.

Wielu parafian wspominało, że byli świadkami jak ks. 
Halak myśląc, że go nie widzą, leżał krzyżem w kościele, 
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odprawiał różne pokuty za parafię. Również publicznie, 
przepraszał Boga np. z ambony za przestępstwa dzieją-
ce się w parafii. Prosił, płakał, czasem groził i upominał, 
a przede wszystkim dużo spowiadał. Jego słowa, jego 
święty gniew i ból wyciskający łzy, wywierały ogromny 
wpływ na zebranych i niejedno serce kruszało.

Gdy wybuchła wojna Gręboszów przechodził na zmia-
nę w ręce wojsk austriackich, Legionów Polskich, armii 
rosyjskiej. Ks. Halak przyjmował na plebanii Józefa Pił-
sudskiego, ale także musiał kwaterować np. gen. Majew-
skiego, dowódcę rosyjskiego. Cieszył się Legionami Pol-
skimi a do żołnierzy Piłsudskiego przemawiał tak gorąco, 
że wszyscy płakali. Mimo gradu kul i niebezpieczeństwa 
zaopatrywał chorych i rannych na pobliskiej linii fron-
tu. W czasie ciężkich ostrzałów artyleryjskich biegli na 
plebanię nawet gręboszowscy Żydzi, bo tam w piwnicy 
przy boku ks. proboszcza czuli się bezpieczniej. Wszyscy 
w Gręboszowie mieli wielkie zaufanie i wiarę w skutecz-
ność modlitwy ks. Halaka. Gdy wybuchały epidemie: 
czerwonka, tyfus i inne ks. Piotr Halak wszędzie spie-
szył z pomocą. Jeździł do domów chorych, woził ze sobą 
jedzenie dla chorych i dla głodujących dzieci, rozdawał 
czerwone wino zarażonym czerwonką. 

Po wojnie, korzystając ze znajomości, ks. Halak otrzy-
mał od Józefa Piłsudskiego dwie lufy armatnie na odlanie 
dzwonów. W 1921 r. odbyła się konsekracja dzwonów, 
odlanych u braci Felczyńskich. Chrzestnymi zostali J. Pił-
sudski i J. Bojko. W 1926 r. został ks. Halak dziekanem. 
Jeszcze bardziej zwiększył gorliwość, sumiennie spełniał 
obowiązki dziekana, nie zaniedbując dotychczasowych. 
Wizytował parafie dekanatu jako dobry, starszy brat ka-
płanów. Księża w dekanacie budowali się jego pogodą 
i weselem ducha, które były u niego szczególnym darem 
Bożym. Po najcięższej pracy, on zawsze był uśmiechnięty, 
uprzejmy, gościnny. Dbał też o swój rozwój intelektualny, 
by lepiej służyć ludziom. Do ostatnich lat czytał najnow-
sze, nieraz trudne, dzieła teologiczne polskie i niemiec-
kie, czytał dokładnie z ołówkiem w ręku. Posiadał dużą 
bibliotekę własną. Był też ks. Halak dyrektorem ascetycz-
nego stowarzyszenia kapłańskiego (Unia Apostolska), 
który wywierał znaczący wpływ na wielu kapłanów, do 
tego związku kapłańskiego należał m.in. bł. Roman Sitko. 
Do wspaniałych owoców duszpasterskiej pracy ks. Piotra 
Halaka w Gręboszowie zaliczyć należy np. majora Hen-
ryka Sucharskiego, do którego pisał w jednym z listów, 
aby „był dobrym katolikiem i dzielnym żołnierzem”, oraz 
Stefanię Łącką, która nazwała go w pośmiertnym wspo-
mnieniu „ukochanym ojcem parafii”. 

Okoliczności ostatnich dni i samej śmierci księdza 
Piotra Halaka znane są szczegółowo, bo wszyscy, którzy 
go znali, bardzo to przeżywali i zapamiętali, a ks. S. Ku-
rek, te wspomnienia spisał. 

W 1931 r. ks. Piotr Halak zasłabł, musiał nagle prze-
rwać wizytację dziekańską i zgłosić się do szpitala. Roz-
poznanie lekarskie w tarnowskim szpitalu wykazało sil-
ną cukrzycę, niestety w końcowym stadium. W parafii 
gręboszowskiej nie spodziewano się tego. Dopiero wtedy 
okazało się, jaką rolę odgrywał w środowisku. Wszyscy 
byli ciekawi jego stanu zdrowia: młodsi i starsi, dzieci 
i nauczyciele, katolicy i wyznawcy religii mojżeszowej, 
dużo rozmawiano o ks. Halaku, o jego zaletach i świę-
tym życiu. O opinii świętości jaką cieszył się już za życia 
świadczy fakt, że gdy w tych ostatnich dniach zaczęło do-
cierać do świadomości ludzi, że ks. Halak może umrzeć, 
spierano się, gdzie ma być pochowany, gdyż miejscowo-

ści, z którymi był związany, chciały mieć ciało ks. Piotra 
Halaka u siebie. Delegacje w tej sprawie były u samego 
Biskupa Wałęgi. Śmierć nastąpiła 17 listopada 1931 r. 
w szpitalu tarnowskim. Ostatnie chwile jego życia opisuje 
dokładnie ks. Michał Gądek i s. Józefa Bugajska — sza-
rytka, na podstawie świadectw obsługi szpitalnej. „Prosił, 
by codziennie przychodził do niego kapłan, by udzielił 
mu rozgrzeszenia. Czynność tę spełniał ks. prałat J. Lu-
belski. Przez ostatnie godziny trzymał krucyfiks w rękach 
na piersi i patrząc na Ukrzyżowanego powtarzał: „Jezu 
miłosierdzia, Jezu miłosierdzia”. Jak zanotowano, umie-
rający ks. Halak w ostatnich sekundach „z anielskim 
uśmiechem zawołał głośno trzy razy: Alleluja, Alleluja, 
Alleluja”. Ks. prałat Lubelski powiedział wtedy do sióstr: 
„Takiego jednego tylko mieliśmy w diecezji”, a parafia-
nie powtarzali – „Już takiego księdza nie dostaniemy”. 
Zanim przywieziono ciało ks. Piotra Halaka na cmentarz 
w Gręboszowie, wprowadzono je do Katedry tarnow-
skiej. W Katedrze w ceremoniach pogrzebowych brał 
udział ks. kp Leon Wałęga, ordynariusz diecezji, ks. bp 
Edward Komar, kanonicy katedralni, liczne duchowień-
stwo i wielkie rzesze ludu. Po żałobnych nieszporach 
w Katedrze przewieziono zwłoki ks. Piotra Halaka do 
Gręboszowa. 19 listopada 1931 r. Ks. Biskup Edward 
Komar celebrował Mszę św. i wygłosił podniosłe kaza-
nie, w czasie którego nie zawahał się nazwać Ks. Halaka 
świętym, „perłą wśród duchowieństwa tarnowskiego”. 
Jakub Bojko w swym artykule w „Gospodarzu Polskim” 
napisał z kolei: „Nie przesadziłeś czcigodny Arcypasterzu 
zowiąc go świętym, bo ja, tak krytycznie odnoszący się do 
tego stanu przyznaję, że jeśli kto, to śp. ks. Halak łaskę od 
Boga posiadł, bo nie tylko nauczał nas, nie tylko wierzył, 
ale to czego nauczał, skrupulatnie i gorliwie, aż do prze-
sady wykonywał”. Pogrzeb ks. Piotra Halaka był wielką 
manifestacją. Płakali też na pogrzebie ks. Piotra miejsco-
wi Żydzi, szczególnie biedni, bo stracili w nim dobrego 
opiekuna, który wspomagał ich w ciężkich chwilach.

W roku 1971, metropolita krakowski, kardynał Karol 
Wojtyła przybył do kościoła gręboszowskiego po to, by 
odsłonić tablice pamięci ks. Piotra Halaka i mjr Henryka 
Sucharskiego. 

Wielu parafian w Gręboszowie modli się przed gro-
bem ks. Halaka. Podobnie też czynił Jakub Bojko do 
końca swego życia. Wielu wierzy w skuteczność modlitw 
zanoszonych za przyczyną ks. Piotra, którego uważają za 
świętego. W aktach parafialnych zresztą co jakiś czas po-
jawiają się zeznania o otrzymanych łaskach, przypisywa-
nych wstawiennictwu tego niezwykłego kapłana. 

Ks. Józef Chrząszcz swoje wspomnienie o Ks. Piotrze 
Halaku, które ukazało się drukiem rok po śmierci, w 1932 
roku, kończy słowami zaczerpniętymi z ksiązki o św. Ja-
nie Vianneyu z Ars: „Był dobrym proboszczem wiejskim. 
Chciał nim być i był całkowicie!”. 

Wielu bowiem kapłanów nazywało ks. Piotra Halaka 
tarnowskim Janem Vianneyem.

Dowódca Westerplatte major Henryk Sucharski to 
także nasz krajan, z Gręboszowa…

Urodził się w Gręboszowie dnia 12 listopada 1898 r. 
Żył niezbyt długo, bo w chwili śmierci czyli 30 sierpnia 
1946 roku w Neapolu miał 48 lat. Zmarł zaraz po operacji 
otrzewnej. 

Był synem szewca Stanisława i Agnieszki z domu Boj-
ko, krewnej Jakuba Bojko – działacza ludowego i posła 
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na Sejm RP. Uczył się w szkole podstawowej w Gręboszo-
wie i Otfinowie (w ostatniej klasie) a w latach 1909-1917 
w II Gimnazjum w Tarnowie. 13 lutego 1917 r. rozpoczął 
służbę wojskową w armii austro-węgierskiej. W dniu 
17 listopada 1917 r. zdał maturę, a w 1918 r. ukończył 
Rezerwową Szkołę Oficerską w Opawie. Walczył we Wło-
szech. Po powrocie do wolnej już Polski 7 lutego 1919 r. 
otrzymał powołanie do służby w 16 Pułku Piechoty Woj-
ska Polskiego w Tarnowie. W marcu 1919 r. służył na 
froncie czeskim w Cieszynie, gdzie dosłużył się stopnia 
kaprala. W czasie wojny z Rosją bolszewicką służył na 
froncie litewsko-białoruskim gdzie został mianowany 
podchorążym, a w styczniu 1920 r. – podporucznikiem 
i dowódcą kompanii w batalionie szturmowym 6 Dywizji 
Piechoty. Za odwagę i dowodzenie w bitwie pod Połoni-
cą-Bogdanówką otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojsko-
wego Virtuti Militari. Otrzymał także Krzyż Walecznych 
za męstwo na polu bitwy. Zawodową służbę wojskową 
rozpoczął w 1921 r. W 1922 r. awansował na stopień po-
rucznika, w 1928 r. – kapitana, a w 1938 r. – majora. 
Rozkazem szefa Biura Personalnego Ministerstwa Spraw 
Wojskowych z dnia 3 grudnia 1938, został komendan-
tem Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Jakim był człowiekiem?

Nie był od początku gotowym ideałem. Wypowiedzi 
kolegow szkolnych, żołnierzy i oficerow oraz przełożo-
nych świadczą, że bywał niecierpliwy, nerwowy, miał 
chwile braku formy i energii. W szkole miał stopnie 
nie tylko bardzo dobre. Natomaist wszyscy podkreśla-
li jego sumienność i pracowitość. I to prowadziło go do 
coraz lepszych wyników, do tego szczytu, że może nam 
dziś służyć jako wzorzec. Melchior Wańkowicz opisuje 
Sucharskiego, którego poznał osobiście jako twardego 
człowieka, kierującego się chłopską logiką, roztropnością 
i odpowiedzialnością. Były to jednak cechy przez Suchar-
skiego wypracowane, nie wrodzone. Z natury bowiem był 
delikatny, wrażliwy, romantyczny, bardzo towarzyski, 
rozkochany w poezji, umiejący na pamięć i z zamiłowa-
niem deklamujący wiersze. Był człowiekiem o bogatym 
życiu wewnętrznym.

Witold Jaworski, w latach 1928-30 słuchacz wykła-
dów Sucharskiego w szkole oficerskiej po latach opisał go 
jako wzór człowieka i patrioty, wspaniałego wychowawcę 
i kompetentnego wykładowcę, wymagającego i surowe-
go dla siebie i podwładnych, prowadzącego proste, wręcz 
spartańskie życie. Jego samotny, kawalerski stan wynikał 
według wiedzy Jaworskiego z świadomego wyboru Su-
charskiego, jakiego dokonał po śmierci narzeczonej. 

W opiniach przełożonych wojskowych pisano o nim: 
charakter szczery i otwarty, prawy i nieskazitelny, bardzo 
sumienny, uczciwy, obowiązkowy, posiada wysokie po-
czucie godności własnej i honoru oficerskiego. Późniejsze 
doświadczenia życiowe sprawiły, że te cechy w oparciu 
o głębokie życie wewnętrzne, religijne jeszcze bardziej 
w sobie umocnił i przeszedł do historii jako człowiek 
honoru. To szczególnie widoczne było na Westerplatte 
w trudnym momencie podejmowania decyzji o kapitu-
lacji. Sucharski miał świadomość, że nie wolno mu bez 
uzasadnienia narażać żołnierzy na śmierć. 

Ważną rolę odgrywała w życiu 
Henryka Sucharskiego wiara.

Wszycy autorzy badający życie Sucharskiego przy-
znają, że był człowiekiem głębokiej wiary, którą wyniósł 

z domu rodzinnego i środowiska, z którego pochodził. 
Wielki wpływ na osobowość przyszłego dowódcy We-
sterplatte miał proboszcz jego rodzinnej miejscowości 
– ks. Piotr Halak – świetlana postać w dziejach diecezji 
tarnowskiej, wychowawca i przyjaciel młodzieży. Kato-
licyzm Sucharskiego, z którym z Gręboszowa wyruszył 
w świat, to nie tylko pacierz i niedzielna Msza święta. 
Dbał o modlitwę, nie wstydził się też sięgać po różaniec, 
co wówczas było rzadkością wśród kadry oficerskiej. 
W czasie wojny bolszewickiej 1920 r. wielkie wrażenie na 
jego żołnierzach wywarło to, że ich młody dowódca szablą 
zrobił znak krzyża, ruszając z wielką odwagą do walki.

Przed wybuchem II wojny światowej, jak wspominał 
kapelan Westerplatte, ks. Leon Bemke, na Westerplatte 
organizował dla żołnierzy nabożeństwa. Ale szczególnie 
wyraźnie angażował się w sprawy religijne w obozie je-
nieckim w czasie niewoli. Zorganizował różę żywego ró-
żańca wśród oficerów, czyli 15-osobową grupę odmawia-
jącą różaniec, sam dla tej róży przepisywał ręcznie teksty 
modlitw przy poszczególnych tajemnicach. W modlitwie, 
Mszy świętej i Komunii świętej szukał siły. Konstanty Tu-
rowski, kolega z obozu podkreślał w swoich wspomnie-
niach, że religijność Sucharskiego zwracała uwagę i bu-
dziła wśród otoczenia szacunek, nawet u Niemców. 

Jest szereg wypowiedzi osób bliskich, kolegów, zna-
jomych, przełożonych i podwładnych, a także jego listy 
i pamiątki skrzętnie przez niego przechowywane, które 
rzucają światło na jego duchowość. Np. po śmierci jego 
siostry Bronisławy w sierpniu 1939 r. pisał w liście do 
10-letniej siostrzenicy Natalii: „Widzisz Natalciu – tam, 
gdzie mamusia odeszła, gdzie i my wszyscy też odejdzie-
my – mamusia nie jest sama. (…) Trzeba tylko Natalciu 
kochana, abyś codzień za mamusię paciorek zmówiła, to 
będzie jej tam u Bozi dobrze i mamusia będzie też nad 
wami czuwała. (…) Widzisz Natalciu – ja jestem od was 
daleko, nie mogłem przyjechać na pogrzeb Mamusi. Po-
proszę cię więc, abyś mi schowała jedną grudkę ziemi 
z jej grobu, a drugą grudkę z waszego ogródka. Jak znów 
kiedys do was przyjadę to mi je dasz.” Trudno nie ulec 
wzruszeniu czytając list Sucharskiego do tejże Natalii 
z obozu jenieckiego: „Cieszy mnie, że jesteście zdrowi. Ja 
też dzięki Bogu trzymam się nieźle, tylko się postarzałem, 
tak, że się boję, czy mnie poznasz, jeśli dobry Bóg pozwoli 
mi kiedyś wrócić i was zobaczyć. Toteż nieraz bardzo mi 
tęskno za wami”. 

Sucharski według reżyserskiej wizji Pawła Chochlewa 
z filmu „Tajemnica Westerplatte” to osobnik fizycznie 
chory i nerwowo załamany. Zamiast polec w walce do 
ostatniej kropli krwi lękliwie i przedwcześnie poddaje 
Niemcom załogę, prawie wbrew jej woli. Wcześniejszy bo 
z 1967 r., filmowy dramat wojenny Stanisława Różewicza 
„Westerplatte” ukazuje natomiast majora jako odważ-
nego lecz zarazem odpowiedzialnego dowódcę polskiej 
obrony, który po siedmiu dniach wydaje rozkaz kapitula-
cji w celu zatrzymania dalszej bezsensownej rzezi obroń-
ców. Rodzi się pytanie, który obraz Henryka Sucharskie-
go jest więc prawdziwy?

W świetle znanych mi dokumentów źródłowych 
i świadectw świadków życia Henryka Sucharskiego, bliż-
szym prawdy o nim jest obraz filmowy pt. „Westerplatte” 
z 1967 r. Nic nie potwierdza hipotezy o rzekomym zała-
maniu psychicznym dowódcy Westerplatte w pierwszych 
godzinach walki. Opinie na ten temat upublicznione 
w przeszłości przez jego zastępcę – kapitana Franciszka 
Dąbrowskiego nie wydają się wiarygodne, gdyż w świe-
tle faktów to właśnie Dąbrowski zasługuje na krytykę za 
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brak subordynacji wobec swojego dowódcy w warun-
kach wojennych. Decyzja o kapitulacji, zresztą kilkakrot-
nie przesuwanej i ostatecznie dokonanej 7 września, jest 
dowodem zdrowego rozsądku i odpowiedzialności za ży-
cie ludzkie a nie objawem załamania nerwowego. Nie in-
formowanie zaś przez Sucharskiego kogokolwiek z załogi 
Westerplatte o swojej wiedzy, iż nie można liczyć na żad-
ną odsiecz i pomoc, to z kolei przykład jego szlachetności, 
poświęcenia i dbania o morale żołnierzy. Konsultowanie 
swoich decyzji z kpt. Dąbrowskim i innymi oficerami 
oraz karne poddanie się kapitulacji 7 września świadczy 
o całkowitym panowaniu przez mjr Sucharskiego nad sy-
tuacją oraz utrzymaniu przezeń do końca autorytetu i po-
słuchu wśród żołnierzy. Autor najpełniejszej monografii 
o Sucharskim Andrzej Drzycimski, który wciąż zajmuje 
się źródłami dotyczącymi Westerplatte i dziennikarz Ro-
muald Karaś, który napisał i ogłosił w internecie szereg 
artykułów na temat Sucharskiego, potwierdzają, że jest 
to prawdziwy bohater narodowy. 

Stefania Łącka – dziewczyna do tańca i do różańca 
z Powiśla to następna piękna postać niezwykłej kobiety 
rodem z Woli Żelichowskiej, która „żyjąc krótko przeżyła 
czasów wiele” i pozostawiła wiele dobrego po sobie tak, 
że nazwano ją Ziemskim Aniołem i Sercem w pasiaku

Urodziła się niedaleko Gręboszowa, w tej parafii, 
a dokładnie w Woli Żelichowskiej, w samo święto Trzech 
Króli czyli 6 stycznia roku 1914. Chłopska rodzina Łąc-
kich odznaczała się pobożnością tradycyjną i przywiąza-
niem do Kościoła. Wielkim szacunkiem darzono kapła-
nów, a szczególnie proboszcza i dziekana zarazem, ks. 
Piotra Halaka. Nic więc dziwnego, że dla małej Stefci ks. 
Piotr stał się autorytetem niepodważalnym.

Potem był Tarnów…

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Woli Żelichow-
skiej i Dąbrowie Tarnowskiej znalazła się Stefcia przy 
poparciu ks. Halaka w Tarnowie w Seminarium Nauczy-
cielskim pod imieniem Bł. Kingi. Prowadził je wspaniały 
kapłan i wychowawca młodzieży, przyjaciel ks. Halaka 
i późniejszy pierwszy jego biograf, ks. Józef Chrząszcz. 
Dzięki trosce ks. Chrząszcza znalazła się Stefcia w rodzi-
nie Kalicińskich, których córka Maria razem ze Stefcią 
mieszkała i uczyła się. Wkrótce zyskała uznanie i przyjaźń 
koleżanek w szkole. Angażowała się do pracy społecznej 
w harcerstwie i Sodalicji Mariańskiej. Redagowała rów-
nież pisemko szkolne „Złota Nić”. Była niezwykle praco-
wita i bardzo koleżeńska. W roku 1933 złożyła egzamin 
maturalny. Nauczycielką jednak nie została. Był to czas 
bezrobocia dla kadr nauczycielskich.

Tak się złożyło, iż tworzono wówczas diecezjalne pi-
smo pod nazwą „Nasza Sprawa”. Nowy biskup tarnow-
ski ks. Franciszek Lisowski zlecił sprawę redagowania 
pisma diecezjalnego ks. Józefowi Chrząszczowi. Ten zaś 
znając talent pisarki Stefanii Łąckiej czym prędzej wcią-
gnął ją do redakcji. Początki jak zwykle były trudne. Nie 
mając doświadczenia dziennikarskiego, poza szkolnym 
pisemkiem, „Złota Nić”, musiała wiele się uczyć. Reda-
gowała początkowo dział dziecięcy, Króluj nam Chryste, 
oraz sprawozdania z różnych uroczystości diecezjalnych. 
Z czasem zakres jej odpowiedzialności redakcyjnej wzra-
stał. Zachęcała też do współpracy z pismem inne swoje 
koleżanki. Pozyskała również do współpracy swego przy-
jaciela od księży filipinów ks. Ferdynanda Machaya, dziś 

kandydata na ołtarze. Nagła śmierć ks. Józefa Chrząszcza 
była szokiem dla Stefanii. Następni jednak redaktorzy za-
równo ks. Lubelski, jak też ks. Józef Paciorek potrzebo-
wali nadal jej współpracy. Nie da się ustalić zakresu pracy 
Stefanii administracyjnej i redakcyjnej. Można z grubsza 
ustalić, co sama napisała. Reszty można się domyślać. 
Pismo stawało się coraz bardziej popularne. Zyskiwało 
uznanie również poza diecezją. Ale pracy też przybywa-
ło. Pismo wychodziło regularnie aż do wybuchu II wojny 
światowej.

W czasie wojny zaczyna się nowy etap drogi życio-
wej Stefanii, nie bałbym się określić go jako heroiczny. 
Od września 1939 nie drukowano już „Naszej Sprawy”, 
choć redakcja dalej pracowała w drukarni diecezjalnej. 
Z początkiem marca 1941 r. zaaresztowano naczelne-
go redaktora ks. Józefa Paciorka, a po nim wszystkich 
współpracowników, w tym również i Stefanię Łącką, któ-
rą spotkało to 6 kwietnia 1941 r. Mimo tortur w czasie 
przesłuchań w więzieniu śledczym nic się od Stefanii nie 
dowiedziano. Co więcej, ona dodawała otuchy innym, jak 
wspominała później współwięźniarka z celi Helena Pa-
nek. 27 kwietnia 1942 roku, około godziny trzeciej nad 
ranem, wywieziono z tarnowskiego więzienia 60 kobiet, 
w tym Stefanię, w nieznane. Późnym wieczorem tego sa-
mego dnia znalazły się w obozie koncentracyjnym w Au-
schwitz.

Jak Stefania przeżyła to obozowe piekło, stworzone 
na polskiej ziemi przez niemieckich najeźdźców, wspo-
minają świadkowie.

Koleżanka Helena Panek wspomina, że choć Stefania 
nie była zbyt mocna, pomagała innym przetrwać i nie 
ulec załamaniu. Znamienne, że w czerwcu po ucieczce 
z kobiecego obozu, kiedy stanęły wobec groźby karnego 
zdziesiątkowania, Stefania potrafiła przerażonej Helenie 
Panek powiedzieć „Nie martw się Helenko, gdyby wy-
czytali twój numer, to ja wystąpię z szeregu za Ciebie”. 
Helena Panek pisze w swoich wspomnieniach, że nie 
pamięta, co wtedy myślała. Natomiast biograf Stefanii, 
ks. Jan Marszałek, który sam przeszedł gehennę obozo-
wą komentuje to jednoznacznie: „Jestem przekonany, że 
tam w szeregach więźniarek czekających owego późne-
go czerwcowego wieczora na zdziesiątkowanie, Stefania 
Łącka osiągnęła wyżyny całkowitego poświęcenia siebie 
Bogu przez ofiarowanie własnego życia za życie drugiego 
człowieka sięgnęła szczytów heroizmu”. Od 15 września 
1942 r. przeniesiono odział kobiecy do Birkenau (Brze-
zinki). I również tam, w strasznych warunkach potrafiła 
Stefania zachować postawę otwarcia na drugiego czło-
wieka i wiary w zwycięstwo dobra nad złem. Wiosną 1943 
roku przeszła tyfus plamisty. Na rewirze zobaczyła na 
własne oczy morze cierpienia i nędzy, a także obojętność 
tych, którzy powinni pomagać chorym. Po przejściu wła-
snej choroby udało się jej pozostać na rewirze do obsługi 
ciężko chorych. Dyskretnie starała się nawet o zdobycie 
lekarstw, zaś noworodki chrzciła zanim zostały okrutnie 
uśmiercone przez niemieckich sanitariuszy. Jakże czę-
sto ryzykowała swym życiem. Kiedy została szrajberką 
czyli sekretarką rewiru nie zaprzestała pomagać cho-
rym. Chętnie podejmowała się pisania chorym listów do 
rodzin, które trzeba było pisać po niemiecku. Zdobywa-
ła też jakimś sposobem żywność, wprowadzała tzw. oj-
czyźniane zupy czyli zupy ziemniaczane, ratowała przed 
zagazowaniem lub zastrzykiem fenolu. Ratując innych, 
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ciągle ryzykowała własnym życiem. Ks. Marszałek pod-
kreśla szczególnie mocną walkę Stefanii Łąckiej o god-
ność człowieka. Organizowała życie religijne, modlitwy 
na rewirze, kilka razy sprowadzała kapłana spowiednika, 
podkreślała choćby jakimś drobnym szczegółem uroczy-
stości patriotyczne np. 3 maja czy 11 listopada, starała 
się często być przy umierających, a nawet organizowała 
coś w rodzaju pogrzebu podkreślając potrzebę chrześci-
jańskiego szacunku dla zmarłych. Było to niemal boha-
terstwem w miejscu, gdzie robiono wszystko, by upodlić 
i sponiewierać człowieczeństwo więźniów.

Jednak nie poddała się do końca 
i obóz przetrwała… 

W styczniu 1945 r., w momencie zamieszania tuż 
przed likwidacją obozu Stefania organizuje ucieczkę 
wraz z czterema innymi koleżankami. Szły piechotą przez 
Kęty, Kalwarię Zebrzydowską na Kraków, gdzie dotarły 
pod koniec stycznia. W Krakowie Stefania odnalazła 
matkę koleżanki Anieli Tureckiej, Anastazję Grodecką, 
by ją powiadomić o losie córki wywiezionej do Niemiec. 
Tam rozchorowała się i przeleżała dwa tygodnie. W po-
łowie lutego dotarła do Tarnowa, a następnie do domu 
w Woli Żelichowskiej. Powojenna sytuacja polityczna nie 
pozwalała jej na powrót do dawnej pracy w Tarnowie.

Wielkim rozczarowaniem dla Stefanii była wiado-
mość o zawarciu małżeństwa przez jej narzeczonego 
sprzed wojny. Wprawdzie jeszcze przed wojną nie chcia-
ła go wiązać przysięgą narzeczeńską, ale marzyło się jej 
kochanie Pana Boga dwoma sercami. Swoim i jego … 
Teraz musiała zmienić plany. Podjęła myśl o studiach 
w Krakowie. Musiała jednak wyjechać do Zakopanego, 
by leczyć gruźlicę płuc. Na Boże Narodzenie 1945 zmarła 
jej matka Agnieszka Łącka. Było to dla Stefanii następ-
ne trudne doświadczenie. Jednak zmobilizowała się i od 
początku 1945 roku była w Krakowie. Nauka nie spra-
wiała jej trudności, ale zdrowie szwankowało. W maju 
znalazła się znów w sanatorium, tym razem w Karpaczu. 
Nie było to dla niej odpowiednie sanatorium. Zależało 
jej na studiach. Wróciła więc do Krakowa, pozdawała 
egzaminy, by w październiku 1946 r. rozpocząć drugi 
rok studiów. Stan zdrowia był jednak bardzo zły. Nie 
chciała się poddać. 4 listopada w poniedziałek trzeba ją 
było odwieźć do szpitala. Płuca były jak sito, serce nie-
zmiernie powiększone. Koleżanki z obozu postarały się 
jej o lekarstwa niesłychanie trudne do zdobycia. Niestety 
zostały jej ukradzione. Skwitowała ten fakt pogodnie. To 
nic, nie szkodzi, komuś widocznie jest bardziej potrzeb-
ne to lekarstwo niż mnie. W tym powiedzeniu widać całą 
Stefanię. Taką była zawsze. Najpierw liczył się ten drugi 
człowiek. Zmarła w szpitalu w Krakowie 7 listopada 1946 
roku. Umarła w całkowej samotności, choć całym życiem 
służyła innym.

Nazywano ją „Ziemskim Aniołem” 
albo „Sercem w pasiaku”…

„Serce w pasiaku” - tak zatytułowała swój wiersz o Ste-
fanii Maria Kozaczkowa, poetka z Powiśla. Pisze w nim: 
„Wzywam Cię do apelu z nad pryczy na sali, gdzie wię-
zień skatowany na śmierć tylko czekał…, Tyś pośpieszyła 
z pomocą, żeby w nim ocalić…, sponiewieraną godność 
i wiarę człowieka”. Pogrzeb Stefanii odbył się w Grębo-
szowie w dzień narodowego święta 11 listopada. Na tabli-

cy pamiątkowej w kościele gręboszowskim widnieje na-
pis: „Była człowiekiem głębokiej wiary. Niosła uśmiech 
i nadzieję, wielu jej zawdzięcza przetrwanie obozowej 
gehenny, a wielu nawet życie. Jej dobroć była opatrz-
nością w tym piekielnym dnie ludzkiego cierpienia”. Ks. 
Jan Marszałek tak podsumował jej życie: „Wykazała, jak 
można zachować człowieczeństwo w warunkach, w któ-
rych to słowo zepchnięte było na samo dno poniżenia”. 

Warto przytoczyć fragment tekstu na temat modli-
twy różańcowej, który do numeru 39 „Naszej Sprawy” 
z roku 1935 napisała przed wojną sama Stefania, a który 
może być próbką jej głębokiej duchowości i talentu lite-
rackiego:

„Październik - to miesiąc żegnania słonecznego lata, 
żegnania miłych przeżyć wakacyjnych i wszystkiego, co 
już minęło. Tęsknota i żal wkrada się w serca wraz z kona-
jącem słońcem jesieni. I dziwna obawa przed nowem nie-
znanem, a może zimnem i nieprzyjaznem, jak macocha 
- zima. W takiej chwili smutku bierzemy do ręki różaniec 
(…) Dlatego tyle wdzięczności mamy w sercach naszych 
dla matek, które nauczyły nas modlić się na różańcu! 
I tyle szczęścia znajdujemy w przekonaniu, że w cichy 
wieczór jesieni, w dalekiej chacie rodzinnej odmawia za 
nas nasza matka różaniec… Nie stanie się więc nam nic 
złego. Bo cokolwiek przyjdzie - da Bóg - wszystko będzie 
dobrze. Jeśli ci więc smutno i ludzie niedobrzy dla ciebie 
i żal wielki ci serce ściska, weź, dziecko, do ręki różaniec. 
I odmawiaj go codziennie przez cały październik! 

A potem przez życie całe! Lecz ty nie umiesz się może 
modlić, nie znasz poszczególnych tajemnic różańca, nie 
miałoś czasu na pokochanie tej modlitwy… Nigdy nie jest 
za późno.

Weź więc do ręki różaniec i módl się z serca gorąco”.
Albo jej artykuł dla dzieci pt. „Daj biednemu”:
Często się zdarza, że do domu przychodzi żebrak 

i prosi o wsparcie. Czasem coś dostanie, ale się trafiają 
tacy, którzy nawet drzwi nie otworzą.

Prawda, że wielu proszących o jałmużnę, na nią nie 
zasługuje. Są zdrowi - mogliby się zająć jaką pracą, ale im 
się jej szukać nie chce. Wolą leniuchować i nie pracując 
lekko żyć.

Większość jednak to ludzie biedni naprawdę, nie 
rzadko chorzy, starcy - a warunków do życia nie mają. 
Przykro im żebrać, ale cóż poradzą.

Takim powinniśmy okazywać miłosierdzie.
Jak poznać, że ktoś jest prawdziwie potrzebujący?… 

Jeżeli się biednego nie zna - to naprawdę trudno. W ta-
kim razie najlepiej dać grosz do „Caritas”. Panie, które się 
rozdzielaniem jałmużny zajmują - znają dobrze potrze-
bujących i na pewno wesprą prawdziwie biednego.

Wesprzeć, wyszukać takich, którzy nie żebrzą, bo się 
wstydzą, ale nieraz do ust nie mają co włożyć - to napraw-
dę piękne apostolstwo miłosierdzia.

Starajcie się dzieci współczuć z biednymi - wspoma-
gajcie ich. Dlatego drobny swój grosz - dajcie biednym. 
Będzie to piękny czyn i Bóg wam za to wynagrodzi”.

* * *

Trudno nie przyznać racji ks. Arcybiskupowi Ablewi-
czowi, który sam jest człowiekiem w opinii świętości, że 
te trzy postacie, to listy Chrystusowe do nas, listy, które 
powinniśmy czytać…

Ks. Ryszard Banach
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Każde z kół Małopolskiego Związku Młodzieży 
oprócz przygotowywania i wystawiania przedsta-
wień prowadziło również poletka doświadczalne. 
Ich młodzi członkowie eksperymentowali z uprawą 
buraków pastewnych, pszenicy i innymi roślinami, 
a z OTR otrzymywali torebki z próbkami nawozów 
sztucznych, a potem brali udział w powiatowych 
i lokalnych wystawach rolniczych. Z wykładami 
i pogadankami do kół przyjeżdżali fachowi instruk-
torzy z okręgowego Towarzystwa Rolniczego, a nie-
zależnie od tego na tym terenie bywał też instruktor 
OTR w Tarnowie Antoni Gładysz. Za jego też spra-
wą spora grupa młodych zainteresowała się sadow-
nictwem, a inni przekonali się do pomidorów.

Do kół MZM, które ideowo były mocno zwią-
zane z Piastem, wnet po maju wdarła się poli-
tyka, ponieważ rządząca sanacja przystąpiła do 
systemowego rugowania piastowców z wszelkich 
stanowisk i podporządkowywania sobie związa-
nych z Piastem organizacji. Na dąbrowskiej wsi 
zaczęto organizować komórki sanacyjnego para-
militarnego Strzelca, czym zajmowali się wojsko-
wo przeszkoleni nauczyciele i kierownicy szkół 
powszechnych, a także przyjeżdżający z Tarnowa 
zawodowi wojskowi instruktorzy. Na tle stosun-
ku do sanacji doszło też do rozłamu w krakow-
skiej organizacji MZM, ponieważ jego kierow-
nictwo z Wincentym Styrylskim, Albinem Jurą 
i innymi na czele przeszło do sanacji. Tego faktu 
nie zaakceptowali akademiccy ludowcy i w efek-
cie, co dokonało się na początku grudnia 1929 r., 
powołali do życia niezależny ZMW-Znicz. Do no-
wej organizacji licznie przechodziły koła MZM 
lub powstały nowe, ale ostał się też, chociaż moc-
no osłabiony MZM, który niebawem przekształ-
cił się w Małopolski Związek Młodzieży Ludowej 
i był jawną przybudówką sanacji na wsi.

Te nowe zniczowe idee zaczęły także docierać 
na teren gminy Gręboszów, ale przyjmowały się 
z dużymi oporami. Dawne koło MZM przekształ-
ciło się w koło MZML i jego pracą kierował se-
kretarz (pisarz) gminny Tomasz Moryl. Nie był 
to jednak bezinteresowny ideowiec, lecz bardzo 
interesowny człowiek i dlatego wnet zrezygnował 
z tej działalności, a ster po nim przejął kierow-
nik szkoły Piotr Stolarz. Koło MZML przetrwało 
w Gręboszowie do wojny, co mocno blokowa-
ło drogę Zniczowi. Powstał tu bowiem również 

Strzelec, a proboszcz Jakus mocno forsował Ak-
cję Katolicką i jej pion młodzieżowy. Między ko-
łem MZML a kołem Stowarzyszenia Katolickiej 
Młodzieży Męskiej oraz jego żeńskim odpowied-
nikiem doszło do ostrego konfliktu, ale autorzy 
relacji nie znają przyczyny.

Pierwsze koło Znicza na terenie gminy zbio-
rowej Gręboszów powstało dopiero około połowy 
lat 30. W Żelichowie, a może było to nawet nieco 
później. Jego powstanie stanowiło efekt rozła-
mu w kole MZM, działającego już pod szyldem 
MZML. Wprawdzie pojedynczy zwolennicy Wici 
już od dłuższego czasu byli wyspowo rozrzuceni 
po wsiach gminy, ale z oporami szło zakładanie 
kół Znicza. Taka sytuacja miała miedzy innymi 
miejsce w Karsach, gdzie na rzecz Wici działali 
Jan Woźniak i Stanisław Bochenek, ale w sumie 
w pionie młodzieżowym w gminie więcej do po-
wiedzenia miał Strzelec i organizacje młodych 
spod znaku Akcji Katolickiej. Stąd w gminie, poza 
Żelichowem, nie było chyba innych samodziel-
nych kół Znicza i dlatego nie powstał tu Związek 
Sąsiedzki. Autorzy relacji lojalnie jednak dodali, 
że nie gwarantują za prawdziwość tych informa-
cji, ponieważ w tych latach działali głównie w SL, 
bo wyrośli z wieku młodzieżowego i założyli już 
swoje rodziny.

Na teren tej gminy docierali jednak znani 
w powiecie działacze wiciowi jak: E. Kozioł, Fran-
ciszek Boduch z Czyżowa, Władysław Lis z Siedli-
szowic i inni. Bardzo żywą działalność rozwinęli 
natomiast wiciarze w sąsiedniej gminie Otfinów. 
Z tej gminy wywodzili się liczni i znani w szerszej 
skali akademiccy ludowcy, w tym: Władysław Lis, 
Jan Kwiecień, Józef Wilk i Mieczysław Pytlarz, 
a ponadto przybywała tu ścisła czołówka kra-
kowskiego Znicza. W Otfinowie, co było głośne 
w środowisku wiciowo- ludowcowym, w końcu 
sierpnia 1933 r. miała miejsce słynna wojewódz-
ka konferencja ideologiczna Znicza, stanowiąca 
ważny etap na drodze wypracowywania koncep-
cji agraryzmu. A na zakończenie tej konferencji 
odbył się wielki zlot młodzieży zniczowej. Odbył 
się on na naddunajeckich błoniach i wzięło w nim 
udział kilka tysięcy młodzieży zniczowej. Gmina 
Gręboszów nie wydała jakiegoś znaczniejszego 
w szerszej skali działacza wiciowego, natomiast 
tutejszych zniczowców wspierali wiciarze z lewej 
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strony Dunajca, z gminy Wietrzychowice, gdzie 
ten ruch był chyba najsilniejszy w powiecie. Z tej 
to bowiem gminy wywodzili się m.in. tacy wybit-
ni wiciarze jak: Stanisław Miłkowski, Mieczysław 
Kabat, Franciszek Flis, Władysław Buchaniec, 
Emil Kozioł, Jan Miłkowski, Józef i Stanisław 
Pazdykowie, Józef Tarchała i inni. W tej gminie 
powstał też Związek Sąsiedzki Sikorzyce, należą-
cy do najlepszych w skali całego powiatu. Zaś na 
teren gminy Gręboszów gdzieś jeszcze w pierw-
szej połowie lat 30. Zaczęło docierać pismo, 
organ środowiska literatów ludowych pt: „Wieś- 
Jej Pieśń”, a jeden z autorów tej relacji, W Świę-
tek, do dzisiaj- jak mi podał- posiada w swoim 
domowym archiwum kilka numerów tego cieka-
wego rzeczowo pisma.

Odpowiadając na inne z moich pytań po-
święcający mi swój czas autorzy relacji dodali, 
że do grona bardzo zasłużonych działaczy lu-
dowych należy Jan Kasprzak z Otfinowa. Był to 
bogaty chłop, wieloletni wójt tej wsi i należy on 
do pierwszego pokolenia dąbrowskich działaczy 
ludowych. Nie należał on do chłopów miejsco-
wego pochodzenia, lecz wywodził się z Bulowic 
pod Krakowem, a w Otfinowie znalazł się na 
tej zasadzie, że jego brat Józef był tu probosz-
czem przez okres trzydziestu lat (1875-1905, to 
ustaliłem w innych źródłach) i to on ściągnął tu 
brata. Pomógł mu kupić duże gospodarstwo od 
właścicieli dworu, rodziny Stojowskich, a po za-
gospodarowaniu się nader żywo zaczął on dzia-
łać w SL-PSL, a potem w Piaście i SL. Tenże Jan 
Kasprzak długo współpracował z J. Bojką, ale po 
jego przejściu do sanacji zerwał z nim wszelkie 
stosunki i pozostał przy Piaście i Witosie.

Również twardym ludowcem- kontynuowali- 
był starszy chyba nawet od niego Jan Budzioch 

z Woli Rogowskiej, który jeszcze w końcu XIX 
w. zaczął pisywać korespondencje z terenu do 
redakcji „Przyjaciela Ludu”. Jeszcze w latach 20. 
chodził na chłopskie wiece i zgromadzenia i czę-
sto zabierał na nich głos. Długo współpracował 
z Janem Stapińskim, a jeszcze dłużej z J. Bojką, 
ale po jego zdradzie całkowicie zerwał z nim sto-
sunki, a działać zaczął jeszcze w czasach ks. Sta-
nisława Stojałowskiego. Czysto ludowcowy cha-
rakter posiadała również otfinowska rodzina 
Augustyńskich, a jej senior, Marcin Augustyński, 
zresztą wójt Otfinowa miał duży udział w wy-
borze J. Bojki na posła do Sejmu Krajowego we 
Lwowie w wyborach odbytych w 1895 r. Syn Mar-
cina, Jan Augustyński, był działaczem ludowym 
i pełnił m.in. funkcję chorążego sztandaru koła 
SL w Otfinowie, który to sztandar był nawet trak-
towany jako znak powiatowej organizacji SL. Ta 
rodzina za sprawą seniora Marcina dorobiła się 
sporego gospodarstwa w Otfinowie, a potem jego 
synowie osiedlili się w Gorzycach, bo tam kupili 
gospodarstwa.

Na zakończenie relacjonowanego spotka-
nia jego główni bohaterowie podali mi jeszcze, 
że znają historię próby przekupienia Marcina 
Augustyńskiego przez zausznika hr. Józefa 
Męcińskiego przed wyborami do Lwowa w 1895 r., 
kiedy to Bojko pokonał hrabiego i zdobył mandat. 
Wiadomo im również, że za Bojką opowiedział 
się wtedy długoletni wójt Sikorzyc, także znany 
wówczas ludowiec, Marcin Krzciuk. Był to bogaty 
chłop i ojciec dwóch wybitnych w międzywojniu 
ludowców, tj. Henryk i Emila Krzciuków.

Zebrał i opracował
 Jan Hebda

 *** 

W czwartek 23 lutego br. w Gminnym Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odbyło się 
szkolenie dla rolników z terenu gminy Gręboszów, 
organizowane przez Małopolską Izbę Rolniczą. Te-
matami wiodącymi szkolenia były: sprzedaż bezpo-
średnia produktów rolnych z gospodarstwa, ubez-
pieczenie upraw rolnych, program dla młodych 
rolników oraz wapnowanie gleby. Wykładowcami 
wspomnianych tematów byli: Marcin Słowik, Paweł 
Augustyn, Grażyna Suliga, Antoni Zarzycki. Gospo-
darzem spotkania rolników z przedstawicielami 
MIR w Krakowie był Dominik Szczawiński, członek 
Rady Powiatowej MIR w Dąbrowie Tarnowskiej.

WL
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Za nami IV Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Gręboszów. Zawody odbyły się w trakcie ferii zimo-
wych, a dokładnie w niedzielę 5 lutego br.. Turniej cieszył się dużym 
zainteresowaniem zarówno ze strony zawodników jak i kibiców, któ-
rzy spragnieni sportowych wrażeń licznie przybyli do miejscowej hali 
sportowej. Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Gręboszów, 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz LZS 
„Wolania” Wola Żelichowska. Drużyny rywalizowały w trzech kate-
goriach wiekowych tj.: junior młodszy - szkoła podstawowa, junior 
starszy - gimnazjum, senior.

Kategorię junior młodszy wygrała drużyna LZS „Wisła” Boruso-
wa grająca w składzie: Kaczmarczyk Damian, Wytrwał Konrad, Zając 

Bartosz, Tyrcha Łukasz. Drugie miejsce zajęła drużyna LZS „Wolania” Wola Żelichowska: Przeworski Wiktor, 
Kachniarz Jan, Kachniarz Szymon, Dubiel Patryk, Surowiec Oliwia, Wąż Kacper.

W drugiej kategorii – junior starszy zagrały trzy drużyny tj.: LZS „Strażak” Karsy (Starsiak Paweł, Kaczówka 
Kacper, Rachmaciej Szymon, Wesołowski Dawid, Surdel Ewelina), LZS „Wolania I” Wola Żelichowska (Krupa 
Patryk, Starsiak Mateusz, Starsiak Krystian, Topór Konrad, Wytrwał Konrad, Kaczmarczyk Damian, Woziwoda 
Łukasz) oraz LZS „Wolania II” Wola Żelichowska (Ligęza Oliwier, Szostak 
Maciej, Sołowij Mateusz, Wrona Oliwer, Marek Gabriela, Gaweł Natalia, 
Ciombor Klaudia). W tej kategorii rozegrano 3 spotkania po których ostatecz-
na kolejność na podium przedstawiała się następująco: 

1. LZS „Wolania II” Wola Żelichowska 6 pkt. bramki 5:1
2. LZS „Wolania I” Wola Żelichowska 3 pkt. bramki 3:4
3. LZS „Strażak” Karsy 0 pkt. bramki 1:4
Królem strzelców tej kategorii został Woziwoda Łukasz z LZS „Wolania I” 

Wola Żelichowska.
W kategorii senior zagrało 5 zespołów: All Stars Team: Niejadlik Dariusz, 

Kaczówka Paweł, Ciombor Mikołaj, Danecki Mikołaj, Ciukaj Kamil, Stokłosa 
Adrian, Rumas Krzysztof. LZS Borusowa: Gaweł Dawid, Loraj Marek, Burek 

Krystian, Wąż Dawid, Wójtowicz Mateusz, Bigos Artur, 
Woźniak Piotr, Skowron Piotr, Curyło Dawid, Dudek 
Marcin. LZS Karsy: Zaleski Adam, Chlastawa Dominik, Bigos Krzysztof, Gruchała Krzysztof, 
Suliga Michał, Surdel Sebastian, Bigos Karol, Pyrczak Andrzej, Gała Michał, Woźniak 
Paweł. LZS Ujście Jezuickie: Deszcz Mariusz, Deszcz Piotr, Szarek Wojciech, Misterka 
Mariusz, Wdowiak Damian, Zieliński Dawid, Obartuch Marek, Kosoń Krzysztof, Dąbroś 
Mateusz, Skowron Mirosław. LZS Wola Żelichowska: Janowiec Paweł, Janowiec Piotr, 
Morawiec Damian, Wytrwał Tomasz, Woźniak Łukasz, Krupa Patryk, Szostak Maciej, Mosio 
Michał, Gnat Damian, Pytka Patryk, Kaczmarczyk Dominik. 

Turniej rozegrano wg zasady „każdy z każdym”. Drużyny zagrały po 4 dwunastominutowe 
mecze. Zespoły wystąpiły w mocnych składach dlatego też rywalizacja między nimi była za-
cięta. Rozegrano łącznie 10 spotkań po których puchar wójta trafił do LZS „Strażak” Karsy.

Klasyfikacja końcowa: 
1. LZS „Strażak” Karsy 10 pkt. bramki 6:2 
2. LZS „Wolania” Wola Żelichowska 7 pkt. bramki 7:3
3. LZS „Wisła” Borusowa 4 pkt. bramki 4:7
4. LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie 4 pkt. bramki 5:6 
5. All Stars Team 3 pkt. bramki 5:9.
O miejscu trzecim zdecydował wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zespołami Wisy i Dunajca.
Seniorzy strzelili łącznie 27 goli, a o tytule najlepszego strzelca zadecydowała dogrywka pomiędzy Patrykiem 

Pytka (Wolania) i Michałem Suliga (Strażak) – obaj z 4 trafieniami. Ostatecznie statuetka trafiła do Patryka 
Pytka. Najlepszym bramkarzem wybrano Mikołaja Ciombora (ALL Stars Team). 

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a zwycięskie drużyny dodatkowo puchary. 
Wręczenia nagród dokonał Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Franciszek Dymon.
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W sobotę, 18 lutego br. w hali sportowej Zespołu Szkół w Gręboszowie odbył się turniej tenisa stoło-
wego o puchar dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Zawody były jedno-
cześnie mistrzostwami gminy Gręboszów w tej dyscyplinie sportowej. Do rywalizacji o miano najlepszego 
pingpongisty przystąpiło 11 zawodników: Sławomir Moryl, Piotr Polanowski, Tomasz Janowiec, Sylwe-
ster Gaweł, Andrzej Woziwoda, Jan Dąbroś, Józef Dąbroś, Andrzej Wytrwał, Łukasz Woziwoda, Konrad 
Wytrwał oraz Stanisław Myśliński, który bronił tytułu najlepszego zawodnika z poprzedniego roku. 

Po rozegraniu łącznie 23 pojedynków wyłoniono zwycięzców: 1 miejsce Piotr Polanowski, 2 m. 
Stanisław Myśliński, 3 m. Józef Dąbroś. Tuż za podium uplasowali się: 4 m. Jan Dąbroś, 5 m. Andrzej 
Wytrwał, 6 m. Sławomir Moryl. Kolejne miejsca zajęli: Andrzej Woziwoda, Sylwester Gaweł, Tomasz 
Janowiec, Łukasz Woziwoda, Konrad Wytrwał. 

Turniej przebiegał w przyjaznej i sportowej atmosferze, choć nie brakowało pojedynków ostrych 
i zaciętych, których wynik ważył się do ostatniej piłki meczowej. Najlepsza trójka zawodników otrzymała 
od organizatora puchary i nagrody rzeczowe.

W czwartek, 9 lutego br. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprosiło mi-
łośników futbolu na elektroniczne boisko, by rozegrać turniej piłkarski „FIFA 15”, grany na konso-
lach PlayStation 3. Do rywalizacji 
o miano najlepszego zawodnika 
gry wirtualnej stanęło 11 zawod-
ników: Paweł Starsiak, Krystian 
Starsiak, Krystian Łos, Kamil 
Grabiec, Krzysztof Rumas, Łu-
kasz Tyrcha, Mateusz Starsiak, 
Paweł Woźniak, Patryk Dubiel, 
Andrzej Garbarz i Bartek Garbarz. 
W końcowej klasyfikacji pierwsze 
miejsce wywalczył Paweł Woźniak 
(Hubenice), drugie Patryk Dubiel 
(Zapasternicze), trzecie Krystian 
Starsiak (Gręboszów), czwarte 
Paweł Starsiak (Gręboszów). Naj-
lepsi zawodnicy otrzymali pucha-
ry i nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez organizatora.

 *** 

WL
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26 stycznia br. w Zespole Szkół w Gręboszowie od-
był się III Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej o puchar 
Wójta Gminy Gręboszów. W turnieju wzięły udział za-
proszone gimnazja z Bolesławia i Gruszowa Wielkiego 
oraz gospodarze.

Drużyna naszych dziewcząt wystąpiła w składzie: 
Angelika Kaczówka, Karolina Bigos, Adrianna Dąbroś, 
Gabriela Marek, Agata Wytrwał, Ewelina Surdel, Alek-
sandra Olearczyk, Karolina Sarat, Ewelina Dąbroś, Na-
talia Gaweł, Natalia Klucz, Claudia Ciombor. 

Drużynę chłopców reprezentowali: Mikołaj Ciom-
bor, Jakub Skowron, Krzysztof Rumas, Patryk Krupa, 
Dawid Wesołowski, Łukasz Woziwoda, Grzegorz Ja-
nuś, Adam Misiaszek, Jakub Szczepański, Dominik 
Koziara, Patryk Trela.

Zawody rozegrano systemem każdy z każdym, 2x7 
minut. Wszystkie mecze sędziował Arkadiusz Chwa-

łek. Po zaciętych i emocjonujących meczach wyłoniono 
zwycięzców.

W kategorii dziewcząt:
I miejsce gimnazjum w Gręboszowie
II miejsce gimnazjum w Bolesławiu
III miejsce gimnazjum w Gruszowie Wielkim

W kategorii chłopców:
I miejsce gimnazjum w Gręboszowie
II miejsce gimnazjum w Gruszowie Wielkim
III miejsce gimnazjum w Bolesławiu
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, które 

w imieniu Wójta Gminy Gręboszów wręczył Dyrektor 
Zespołu Szkół w Gręboszowie Jerzy Misterka.

ZS

Terminarz rozgrywek Klasy A
Podokręg ŻABNO – runda II

 *** 

Nr. kol. Data Gospodarze Goście Godzina

14 26.03.2017 Strażak Karsy Dunajec Konary 11.00

15 02.04.2017 Strażak Karsy Dąbrovia II 11.00

16 08.04.2017 Wola Radłowska Strażak Karsy 17.00

17 23.04.2017 Strażak Karsy Unia Niedomice 11.00

18 30.04.2017 Brzoza Brzezówka Strażak Karsy 17.00

19 03.05.2017 Powiśle Bolesław Strażak Karsy 17.00

20 07.05.2017 Strażak Karsy Polan Żabno II 11.00

21 13.05.2017 Olimpia Biskupice Strażak Karsy 17.00

22 21.05.2017 Strażak Karsy Mędrzechów 11.00

23 28.05.2017 Luszowice Strażak Karsy 17.00

24 04.06.2017 Strażak Karsy LUKS Zalipie 11.00

25 11.06.2017 Kłos Słupiec Strażak Karsy 14.00

26 17.06.2017 Strażak Karsy Ilkowice 17.00






