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W niedzielę, 10 listopada 2019 roku Tomislav Vi-
došević – Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce 
odwiedził gminę Gręboszów. Wizyta rozpoczęła się od 
uroczystej Eucharystii w kościele pw. WNMP w Grę-
boszowie, którą sprawował ks. Wiesław Babiarz, pro-
boszcz parafii Gręboszów. Zaraz po Mszy świętej, de-
legacja chorwackiej ambasady, przedstawiciele władzy 
samorządowej powiatu i gminy oraz mieszkańcy gmi-
ny Gręboszów udali się na cmentarz wojenny w Ujściu 
Jezuickim,  aby  oddać  hołd  chorwackim  żołnierzom 
poległym  podczas  I  wojny  światowej.  W  modlitwie 
i refleksji uczczono pamięć wszystkich poległych i spo-
czywających na cmentarzu żołnierzy. Obydwie delega-
cje złożyły symboliczne wieńce, wiązanki oraz zapalo-
no światła pamięci przy cmentarnym obelisku.

Na cmentarzu wojennym nr 251 w Ujściu Jezuic-
kim spoczywa 275 żołnierzy z armii austro-węgierskiej 
(w tym 133 żołnierzy Zagrzebskiego batalionu strzel-
ców polowych)  i  77  z  armii  rosyjskiej,  poległych  lub 
zmarłych w 1915 r. oraz 6 żołnierzy Wojska Polskiego 
zmarłych z ran 6 września 1939 r. w Siedliszowicach.

W symbolicznym spotkaniu wzięli  udział: Lesław 
Wieczorek – starosta dąbrowski, Krzysztof Gil - wójt 
gminy  Gręboszów,  Marek  Mosio  -  przewodniczący 
rady  gminy,  Sebastian  Kądzielawa  i  Bogdan  Bigos 
-  radni  rady  powiatu,  Dariusz  Lizak  -  radny miasta 
i  gminy  Dąbrowa  Tarnowska,  Katarzyna  Czupryna, 
Tomasz Koziara, Wiesław Wytrwał, Stanisław Misia-
szek, Sylwester Gaweł, Franciszek Dymon, Stanisław 
Koziara  –  radni  rady  gminy  Gręboszów,  Zdzisław 
Kogut – sekretarz gminy oraz sołtysi.

Po uroczystościach na cmentarzu ambasador oraz 
zaproszeni goście udali się do miejscowego Domu Lu-
dowego na dalszą część  spotkania  i uroczysty obiad, 
który przygotowała sołtys Ujścia Jezuickiego Krystyna 
Szkutnik wraz z Katarzyną Janowiec, Agnieszką Dą-
broś, Martą Wdowiak, Karoliną Łos, Grażyną Biedak, 
Martą Mikułą, Elżbietą Wdowiak i Elżbietą Kowal.

AMBASADOR CHORWACJI 
W GMINIE GRÊBOSZÓW
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OD WYDAWCY
Minął kolejny rok naszej 

wydawniczej  działalności. 
Od lat gościmy w Państwa 
domach za pośrednictwem 
naszej Gazety Gręboszow-
skiej.  To  wyjątkowy  czas, 
na który składa się 85 nu-
merów  naszego  lokalnego 
kwartalnika.  Niezmiennie 

pragniemy, aby każdy kolejny numer Gazety 
Gręboszowskiej dokumentował najważniejsze 
wydarzenia  dla  naszej  lokalnej  społeczności 
i regionu, stanowiąc tym samym swoistą kro-
nikę,  jak również systematyzował  i ocalał od 
zapomnienia wiele cennych informacji o wy-
darzeniach historycznych dotyczących naszej 
małej ojczyzny.
W 85. numerze Gazety Gręboszowskiej pre-

zentujemy  relacje  z  obchodów  101.  rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego-
roczne uroczystości miały wyjątkowy charak-
ter. Kończyły jubileuszowy rok niepodległości 
Rzeczypospolitej.  Centralnym  punktem  ob-
chodów były uroczystości pod pomnikiem dla 
uczczenia  100.  rocznicy  odzyskania  niepod-
ległości w Gręboszowie. W dniu 11  listopada 
2019 roku oddano hołd wszystkim, którzy na 
przestrzeni  lat  przyczynili  się  do  odzyskania 
przez nasz kraj niepodległości, nieraz za cenę 
własnego  życia.  Kolejnym  punktem  obcho-
dów była uroczysta Msza św. w kościele pw. 
WNMP w Gręboszowie w  intencji Ojczyzny, 
którą sprawowali: ks. prałat Ryszard Banach 
i ks. Wiesław Babiarz. Po uroczystej Euchary-
stii wszyscy udali się w procesji na cmentarz, 
pod grób Stefanii Łąckiej, gdzie modlono się 
o  jej  rychłą  beatyfikację.  Uroczystości  rocz-
nicowe odbyły  się  również w Szkole Podsta-
wowej w Gręboszowie,  gdzie  połączone  były 
ze Świętem Patrona placówki mjra Henryka 
Sucharskiego. W aktualnym numerze wraca-
my  również  pamięcią  do  wspomnianej  uro-
czystości  odsłonięcia  i  poświęcenia pomnika 
dla  uczczenia  100.  rocznicy  odzyskania  nie-
podległości w Gręboszowie, która miała miej-
sce  14 października 2018  roku. Publikujemy 
okolicznościowe  przemówienie  profesora 
Stanisława Koziary – członka Stowarzyszenia 
Miłośników  Ziemi  Gręboszowskiej.  Zostało 

ono wygłoszone  podczas  uroczystości  odsło-
nięcia i poświęcenia pomnika. Prof. Stanisław 
Koziara odniósł się w nim zarówno do wyda-
rzeń  jakie  stały  u  podstaw  odzyskania  przez 
Polskę  niepodległości,  udziału  mieszkańców 
gminy Gręboszów w tym wydarzeniu jak rów-
nież do wyjątkowej symboliki zawartej w po-
mniku dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości.
W  najnowszym  numerze  Gazety  Grębo-

szowskiej  zamieszczamy  obszerny  wywiad 
z wójtem gminy Gręboszów, Krzysztofem Gi-
lem, który podsumowuje pierwszy rok pracy 
na  stanowisku  włodarza  naszej  gminy,  jak 
również wspomina o planach  i wyzwaniach 
na najbliższe  lata,  jakie  stoją przed naszym 
lokalnym samorządem. 
Ponadto w 85. numerze naszego lokalne-

go kwartalnika znajdą Państwo relacje m. in.: 
z  wizyty  Ambasadora  Chorwacji  w  gminie 
Gręboszów, spotkania opłatkowego w Szko-
le  Podstawowej  w  Gręboszowie,  otwarcia 
i poświęcenia remizy OSP w Gręboszowie po 
zakończonym  remoncie.  Ponadto  zamiesz-
czamy informacje na temat zadania inwesty-
cyjnego  dotyczącego  zakupu  elektrycznego 
autobusu szkolnego dla Gręboszowa. 
Tradycyjnie  na  łamach  Gazety  Grębo-

szowskiej  publikujemy materiały  historycz-
ne.  Tym  razem  jest  to  II  część  wspomnień 
Jakuba Bojki z okresu okupacji rosyjskiej. 
Nie  zabraknie  również  informacji  o  wy-

darzeniach kulturalnych jakie miały miejsce 
w  ostatnim  kwartale w GCKiCz,  tj.  koncer-
cie piosenki żołnierskiej i patriotycznej oraz 
programie mikołajkowym. 
Na koniec w imieniu swoim oraz pracow-

ników  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Czy-
telnictwa  w  Gręboszowie,  pragnę  życzyć 
wszystkim czytelnikom i sympatykom Gazety 
Gręboszowskiej wszelkiej pomyślności w no-
wym  2020  roku.  Niech  to  będą  wyjątkowe 
366 dni obfitujące w wiele niezapomnianych 
chwil oraz pełne sukcesów zarówno w życiu 
prywatnym jak i zawodowym.

Wiesław Lizak

GAZETA GRĘBOSZOWSKA
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Co skłoniło Pana aby kandydować na 
stanowisko wójta gminy Gręboszów?

W  Polsce  panuje  ustrój  demokratyczny,  więc 
każdy,  kto  spełnia  ustawowe  wymagania  może 
ubiegać  się  w  wyborach  o  stanowiska  publiczne, 
czy to radnego, czy też wójta. Aby demokracji stało 
się zadość w wyborach powinno startować co naj-
mniej kilku kandydatów. Do tej pory w Gręboszo-
wie mieliśmy monopol jeśli chodzi o władzę. Jestem 
odważnym młodym  człowiekiem,  który  interesuje 
się  sprawami  lokalnymi. Moje  pokolenie masowo 
opuściło i niestety wciąż opuszcza Gminę z różnych 
powodów. Moją decyzją  chciałem pokazać,  że My 
młodzi  ludzie możemy mieć realny wpływ na roz-
wój Gminy. Do tego również doszły obawy o prawi-
dłowe postępowanie przy projektowaniu obwodnic 
Hubenic, Kozłowa i Borusowej. Dzięki jednoznacz-
nemu poparciu mieszkańców gminy jesienią 2018 
roku objąłem urząd wójta gminy Gręboszów. Z tego 
miejsca jeszcze raz chciałbym podziękować wszyst-
kim mieszkańcom za ten kredyt zaufania.

Minął pierwszy rok Pana pracy na sta-
nowisku wójta gminy. Jak ocenia Pan ten 
rok? Co udało się przez ten czas dokonać?

Pierwszy rok nie był łatwy z różnych względów. 
Szereg  problemów  i  zadań,  które  spoczywają  na 
Urzędzie Gminy sprawiły, że wraz z pracownikami 
urzędu mieliśmy dużo pracy. Do tego majowa po-
wódź, która wyrządziła duże straty w infrastruktu-
rze komunalnej,  jak również w uprawach naszych 
rolników,  po  raz  kolejny  pokazała  skalę  potrzeb, 
jeżeli chodzi o infrastrukturę melioracyjną. Jednak 
pod wieloma względami ten rok był również udany, 
chociażby pod kątem przeprowadzonych  inwesty-
cji. Większość została zrealizowana dzięki moim ak-
tywnym zabiegom o środki zewnętrzne.

Do  większych  inwestycji  można  zaliczyć  m. 
in.  remont  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych 
w Woli Żelichowskiej, gdzie całość zadania to koszt 
prawie 313 tys. złotych z czego 150 tys. pochodziło 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa  Małopolskiego.  Warto  zaznaczyć,  że  była  to 
maksymalna  kwota  dofinansowania  przyznawana 
przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 

JESTEM ODWAŻNYM MŁODYM CZŁOWIEKIEM, 
KTÓRY INTERESUJE SIÊ SPRAWAMI LOKALNYMI

Z wójtem gminy Gręboszów, Krzysztofem Gilem rozmawia Wiesław Lizak
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Ważnym  wydarzeniem  na  skalę  województwa 
małopolskiego był organizowany przez Gminę Grę-
boszów  Małopolski  Festiwal  Smaku  w  Woli  Żeli-
chowskiej.  Na  ten  cel  Zarząd  Województwa  Ma-
łopolskiego przeznaczył  180  tys.  zł. W  tegorocznej 
edycji, w całej Małopolsce Festiwal odbył  się  tylko 
w 9 miejscowościach, w tym w naszej Gminie. War-
to zaznaczyć, że to nasze wydarzenie cieszyło się naj-
większą  frekwencją  z  wszystkich  organizowanych 
edycji w województwie. Stało się tak prawdopodob-
nie dzięki naszym wspaniałym Paniom z Kół Gospo-
dyń Wiejskich, które stanęły na wysokości zadania 
i przygotowały prawdziwą ucztę dla uczestników. 

W 2019 roku udało się również wykonać gene-
ralny  remont  remizy  strażackiej  w  Gręboszowie. 
Dzięki  inwestycji  za ponad 180  tys.  zł,  z  czego 48 
tys. zł pochodziło z programu „Małopolskie Remi-
zy” strażacy, KGW oraz mieszkańcy w końcu mogą 
w pełni korzystać z obiektu.

Jesienią podpisałem również dwie bardzo ważne 
umowy, które będziemy  realizować w 2020  roku. 
Pierwsza  dotyczy  zakupu  elektrycznego  autobusu 
służącego do przewozu dzieci szkolnych. To ogrom-
ny sukces nie tylko ekologiczny, ale również ekono-
miczny. Cała wartość projektu realizowanego przez 
gminę Gręboszów  to 2 020 000,00 zł. Dotacja 
z NFOŚiGW wyniesie: 1 818 000,00 zł co daje nam 
90% kosztów kwalifikowanych zadania.

Dzięki podpisaniu drugiej umowy pozyskaliśmy 
środki na zakup nowego średniego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego  wraz  z  zestawem  narzędzi 
hydraulicznych  dla  OSP  Hubenice-Kozłów.  Cał-
kowity  koszt  zadania  to:  1  112 000,00  zł,  z  czego 
906 000,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Spra-
wiedliwości. 

Oprócz  tych  wymienionych  zadań  realizowali-
śmy wiele projektów oraz  inwestycji na rzecz roz-
woju naszej gminy, których nie sposób wymienić.

Jakie są plany inwestycyjne w 2020 roku?
W  tym  roku  chcemy  kontynuować  dobrą 

współpracę  z  Zarządem Województwa Małopol-
skiego  dzięki  czemu  będziemy  mogli  aplikować 
o  środki  zewnętrzne.  Najważniejsze  inwestycje 
w 2020 roku to między innymi odtworzenie znisz-
czonej  przez  powódź  infrastruktury  drogowej, 
odbudowa urządzeń melioracyjnych, zakup dział-
ki  pod  budowę  nowego  przedszkola,  wykonanie 
remontu  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych, 
wykonanie prac  remontowych remiz, wykonanie 
renowacji zabytków, zakup elektrycznego autobu-
su do przewozu dzieci szkolnych, zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego i wiele innych. 

Realizacja części kosztownych zadań będzie uza-
leżniona od pozyskania środków zewnętrznych.

Jak się Panu układa współpraca z Radą 
Gminy?

Współpraca z Radą Gminy wbrew pozorom nie 
jest łatwa. Każdy radny reprezentuje swoich miesz-
kańców  zabiega  o  to,  aby  inwestycje  były  realizo-
wane właśnie  dla  nich. Dlatego muszę wszystkich 
pogodzić i starać się realizować zadania dla miesz-
kańców, ale również zostawić miejsce na strategicz-
ne  inwestycje Gminy Gręboszów. Po trudnych po-
czątkach, gdzie poznawaliśmy się nawzajem, widać 
w radzie jedność. Cieszę się, że moja argumentacja 
jest przyjmowana przez radnych i dzięki temu sesje 
Rady Gminy przebiegają bardzo sprawnie, a dysku-
sja opiera się wyłącznie o merytoryczne argumenty. 
Mam nadzieję, że nic w tym zakresie się nie zmieni 
i do końca kadencji będziemy wspólnie podejmować 
dobre decyzje na rzecz rozwoju Gminy Gręboszów.

Jakie są cele strategiczne na kolejne lata 
i jakie są marzenia wójta gminy Gręboszów?

Celów strategicznych dla naszej Gminy jest kilka. 
Pierwszym i najważniejszym będzie na pewno upo-
rządkowanie spraw związanych z melioracją. Mamy 
ogromne zaniedbania w tym zakresie i kiedy przyj-
dą większe opady deszczu zawsze odnosimy straty. 

Kolejnym  celem  jest  budowa  przedszkola  na 
miarę XXI wieku. Jest ogromna potrzeba, by  taki 
obiekt  powstał wraz  ze  żłobkiem. Dzięki  budowie 
mostu na Wiśle w Borusowej nasza Gmina otwiera 
się na nowy region. Musimy zadbać o  rozbudowę 
infrastruktury drogowej tak, aby ruch odbywał się 
w bezpieczny sposób i nie był uciążliwy dla miesz-
kańców. Dzięki  temu będziemy starać się również 
ożywić gospodarczo Gminę. Niezwykle istotne jest 
aby odwrócić niekorzystne tendencje demograficz-
ne w naszej Gminie. Do  tego potrzeba nam kilku 
inwestycji m. in. nowego przedszkola.

W kontekście budowy Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego mówi się o budowie nowej linii kolejo-
wej  CPK-Kielce-Tarnów. Wysoce  prawdopodobne 
jest, że linia ta będzie przechodzić przez naszą Gmi-
nę. Musimy dopilnować aby w planach uwzględnić 
nasze potrzeby z tym związane. Postęp cywilizacyj-
ny  wymusza  na  nas  również  coraz  większą  świa-
domość  ekologiczną.  W  perspektywie  przyszłości 
będziemy planować i realizować zadania związane 
z ochroną środowiska, takie jak zadania wodno-ka-
nalizacyjne, czy promowanie i montowanie instala-
cji urządzeń odnawialnych źródeł energii.

Dziękuję za rozmowę.
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NARODOWE ŚWIÊTO NIEPODLEGŁOŚCI I ŚWIÊTO 
PATRONA SZKOŁY MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO
„Dla  Ciebie  Pol-

sko”  -  pod  takim 
hasłem, dnia 8 paź-
dziernika br. odbyła 
się  w  naszej  szkole 
uroczysta akademia 
z okazji 101. roczni-
cy  odzyskania  Nie-
podległości  przez 
Polskę  oraz  121. 
rocznicy  urodzin 
majora  Henryka 
Sucharskiego.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: 
Krzysztof Gil – wójt gminy Gręboszów, Edyta Dą-
broś – wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Paulina 
Koziara  –  przewodnicząca  Rady  Rodziców,  Wie-
sław Lizak – dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa, rodzice, mieszkańcy gminy Grębo-
szów oraz cała społeczność szkolna.

Poprzez piękny występ artystyczny: narrację, re-
cytacje wierszy, śpiewanie patriotycznych piosenek, 
tańce oraz scenki pantomimiczne, uczniowie stara-
li  się  przybliżyć  po  raz  kolejny  całej  społeczności 
gręboszowskiej  trudną, 123-letnią drogę  jaką mu-
sieli przejść nasi rodacy, aby odzyskać upragnioną 
wolność.  Pomimo  poniesionych  klęsk  i  upadków 
kolejnych  powstań  narodowowyzwoleńczych,  Po-
lacy – prawdziwi patrioci, nie chcieli zginać karku 
pod obcym panowaniem, nie pozwolili się wynaro-
dowić. Nadal mówili i modlili się w języku polskim, 

aby „krzyknąć światu – Polska nie zginęła!” i „aby 
w nas dzisiaj żyła Polska wolna!”.

Część widowiska  poświęcona  była wielkiej  po-
staci ziemi gręboszowskiej  - majorowi Henrykowi 
Sucharskiemu.  Uczniowie  w  epicko-liryczny  spo-
sób  chcieli  uczcić  waleczność,  bohaterstwo  i  mę-
stwo  Patrona  naszej  szkoły,  przedstawiając  jego 
znaczący udział w walce o wolną i suwerenną Pol-
skę podczas I i II wojny światowej. W trakcie aka-
demii  wybrzmiały  również  słowa  Ojca  Świętego 
Jana Pawła II, który podkreślił, iż szlachetna posta-
wa Westerplatczyków na czele z mjr. Sucharskim, 
powinna  stać  się  wzorem  do  naśladowania  przez 
współczesne  i  kolejne pokolenia. Gdyż  „o słuszną 
sprawę…nie można nie walczyć, …nie można się 
uchylić. Nie można zdezerterować”.

Występ  dzieci  i  młodzieży  został  nagrodzony 
przez  publiczność  owacją  na  stojąco.  W  swoim 
przemówieniu słowa uznania wyraził Jerzy Mister-
ka – dyrektor Szkoły oraz Krzysztof Gil.

Spotkanie  zakończo-
no  wspólnym  odśpie-
waniem  hymnu  naro-
dowego  o  symbolicznej 
dla  Polaków  godzinie 
-  11:11.  Tym  samym 
szkoła  włączyła  się  do 
akcji „Szkoła do hymnu”, 
zorganizowanej  przez 
Ministerstwo  Edukacji 
Narodowej i Radę Dzieci 
i  Młodzieży  przy  MEN. 
Mazurka  Dąbrowskiego 
odśpiewaliśmy  jedno-
cześnie  z  około  3,9 mln 
uczniów oraz blisko 380 
tys. nauczycieli z Polski.

Źródło: SP Gręboszów
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UROCZYSTA SESJA RADY GMINY GRÊBOSZÓW
W sali Gminnego Centrum Kultury i Czytelnic-

twa  w  Gręboszowie  podczas  obrad  XI  sesji  Rady 
Gminy Gręboszów odbyło się uroczyste wręczenie 
odznaczeń  państwowych.  Złoty medal  „Za  długo-
letnią  służbę” w  imieniu Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy wręczył Wicewojewoda Małopolski Zbigniew 
Starzec w asyście wójta gminy Gręboszów, Krzysz-
tofa Gila.  To wyjątkowe wyróżnienie  za wzorowe, 
sumienne  wykonywanie  obowiązków  wynikają-
cych  z  pracy  zawodowej  zostało  przyznane  Zofii 
Bigos oraz Eugeniuszowi Borek. Wojewoda pogra-
tulował  wyróżnionym  i  podziękował  za  włożoną 
pracę  na  rzecz  lokalnej  społeczności. Wójt  gminy 
w  imieniu  samorządu  wręczył  kwiaty  i  dyplomy 
okolicznościowe dziękując za rzetelną pracę, wysi-
łek włożony w realizację wspólnych zadań dla dobra 
mieszkańców gminy Gręboszów.

W sesji udział wzięli  również posłowie na Sejm 
RP: Wiesław  Krajewski,  Stanisław  Bukowiec  oraz 
Piotr Sak. Wójt gminy Krzysztof Gil oraz przewodni-
czący Rady Gminy Marek Mosio wręczyli nowo wy-
branym posłom pamiątkowe grawery gratulacyjne, 
jednocześnie życząc dalszej owocnej współpracy.

Poseł  Stanisław  Bukowiec  przekazał  przewod-
niczącemu  Rady  Gminy Markowi Mosio  nagrodę 
imienia  Witolda  Hulewicza  przyznaną  za  obro-
nę  dobrego  imienia  mjr  Henryka  Sucharskiego 
i żołnierzy Westerplatte.

W  imieniu  Adama  Ślusarczyka  -  dyrektora 
Małopolskiego  Oddziału  Regionalnego  ARIMR, 
Andrzej Giza - kierownik ARIMR w Dąbrowie Tar-
nowskiej  złożył  podziękowania  wójtowi  gminy  za 
udział w obchodach i organizację 25 lecia ARIMR 
oraz KGW z Borusowej za prezentację potraw regio-
nalnych podczas tych uroczystości.
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ELEKTRYCZNY AUTOBUS SZKOLNY 
TRAFI DO GRÊBOSZOWA

29  października  2019  roku 
w  siedzibie  Narodowego  Fun-
duszu  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie,  cztery  gminy:  Gręboszów, 
Godzianów,  Bobowa  i  Bielany 
podpisały  umowy  na  dofinan-
sowanie  zakupu  elektrycznych 
autobusów  szkolnych,  budowę 
stacji  do  ładowania  samocho-
dów  elektrycznych  oraz  kursy 
dla kierowców autobusów. 

Projekt  realizowany  jest  ze 
środków  Narodowego  Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „System zielonych in-
westycji (GIS – Green Investment Scheme) – Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”. Celem 
programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polega-
jących na obniżeniu zużycia paliw w transporcie.

Wartość projektu realizowanego przez gminę Gręboszów wyniesie ponad 2 mln złotych. W ramach 
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmina Gręboszów 
otrzyma ponad 1,8 mln złotych w formie dotacji, natomiast pozostałą kwotę około 200 tysięcy złotych uzy-
ska w ramach preferowanej pożyczki jako wkład własny.

W uroczystym podpisaniu umów wzięli udział m. in.: zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil, skarb-
nik gminy Gręboszów Bożena Furgał oraz poseł ziemi dąbrowskiej Wiesław Krajewski, który wspierał grę-
boszowski samorząd w pozyskaniu środków.

Zakup autobusów elektrycznych oraz uruchomienie stacji  ładowania, beneficjenci planują do końca 
2020 roku. Co ważne pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Roczny planowa-
ny przebieg ekopojazdu w gręboszowskiej gminie to około 25 tysięcy km.

– Zakup autobusu poprzedza przygotowanie ogromnej specyfikacji do przetargu. Na sam zakup 
trzeba czekać mniej więcej rok, gdyż zapotrzebowanie przewyższa możliwości produkcyjne. Firm, które 
produkują elektryczne autobusy jest tylko kilka w Polsce i stąd taki czas oczekiwania – poinformował 
wójt gminy Gręboszów, Krzysztof Gil.

Warto dodać, iż wyżej wymienione gminy w tym gmina Gręboszów to pierwsze na tą chwilę samorządy 
w Polsce, które zdecydowały się i otrzymają oszczędne pojazdy w ramach programu priorytetowego „Kan-
gur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły oraz mechanizmu finansowego pn. System Zielonych 
Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)”.
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SŁOWO NA UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIÊCIA 
I POŚWIÊCENIA POMNIKA DLA UCZCZENIA 

100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, 
GRÊBOSZÓW, 14 PAŹDZIERNIKA, A.D. 2018

Artur Oppman

PACIERZ ZA ZMARŁYCH (FRAGMENT) 

A po tych wszystkich, którzy szli przed nami 
Z okrzykiem: „Ojczyzno!” i z męką szaloną, 
A po tych wszystkich, co ginęli sami, 
Aby nas zbawić swoją krwią czerwoną, 
Za śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny, 
O, Polsko! Odmów: „odpoczynek wieczny! …”

Gdzie są ich groby? Polsko! Gdzie ich nie ma! 
Ty wiesz najlepiej – i Bóg wie na niebie! 
On się przyglądał sędziego oczyma, 
Gdy oni marli z uśmiechem za Ciebie 
I śmiercią swoją opłacali żyzną 
Promyczek słońca dla Ciebie, Ojczyzno! …

A kiedy biła godzina rozpaczy, 
To gaśli, krwawe zasłoniwszy lica, 
A na ich grobach leży kij tułaczy 

I potrzaskana do jelec szablica… 
I gorzki piołun na mogiłach rośnie… 
I nawet kwiat ich nie znajdzie o wiośnie…

 Ale Ty Polsko, Ty je znajdziesz przecie, 
By skropić łzami ziemię uświęconą.
 Na jednych śniegiem wiatr sybirski miecie,
 Na drugich piaski żarem słońca płoną… 
A jeszcze inne leżą na dnie morza… 
A jeszcze inne – tylko moc zna Boża! 

Jak oni, brnący rzeką purpurową, 
Z myślą o Tobie w każdej szli godzinie, 
Tak Ty, o Polsko, matko ich i wdowo, 
O tych mogiłach nie zapomnisz ninie! 
I dziś, i kiedy miną dni żałoby, 
Ty będziesz w sercu mieć – te wszystkie groby.

Ekscelencjo Księże Prymasie,
Czcigodni Kapłani,
Dostojni Goście,
Drodzy Rodacy - Mieszkańcy Ziemi Gręboszowskiej i okolic!

Swoje wystąpienie na okoliczność odsłonię-
cia i poświęcenia pomnika dla uczczenia setnej 
rocznicy  odzyskania  niepodległości,  monu-
mentu wzniesionego  tutaj  na Gręboszowskiej 
Ziemi,  ziemi  szczególnie  przez  historię  do-
świadczonej,  pozwoliłem  sobie  rozpocząć  od 
przywołania słów młodopolskiego poety, Artura 
Oppmana,  słów  będących  fragmentem  Jego 
wiersza o  jakże wymownym tytule Pacierz za 
zmarłych. W przesłaniu tego wiersza kryje się 
nie  tylko  tonacja  dobrze  znanej  nam wszyst-
kim codziennej modlitwy pacierzowej,  ale  też 
w owych poetyckich słowach pobrzmiewa coś 
na  kształt  apelu  skierowanego  do  Ojczyzny, 
a więc  do  nas wszystkich,  którzy  tę  szczegól-
nego rodzaju wspólnotę tworzymy. Apelu o to, 
aby nigdy nie  zatracać pamięci o  tych, którzy 
„szli  przed  nami”,  którzy  szli  jako  żołnierze-

-tułacze po wojennych szlakach  i  jakże często 
„gaśli, krwawe zasłoniwszy lica”, by ostatecznie 
spocząć na obcej zazwyczaj ziemi i w bezimien-
nych mogiłach. 
Powodowani  takim  właśnie  nakazem  mo-

ralnym, jakim jest pamięć o zmarłych i ich bo-
haterskich  czynach,  przed  ponad dwoma  laty 
w gronie gręboszowian oraz osób  związanych 
metrykalnie i duchowo z tą częścią Powiśla Dą-
browskiego - swoją Małą Ojczyzną, we współ-
pracy z miejscowymi władzami gminnymi i sa-
morządowymi, Księdzem Proboszczem, gospo-
darzem tutejszej parafii, podjęliśmy inicjatywę 
upamiętnienia wszystkich  tych  synów Grębo-
szowskiej  Ziemi  i  okolic,  którzy  złożyli  ofiarę 
życia w drodze ku niepodległości, jak też tych, 
którzy patriotyczną postawą przyczynili się do 

 *** 

 *** 
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odrodzenia i scalenia po ponad stu dwudziestu 
latach zaborów ojczystego domu. 
Czynimy  to  jako  ich  wnuki  i  prawnuki,  ale 

także  jako  spadkobiercy  zawsze  żywych  na  tej 
ziemi postaw patriotycznych, stale wyrażanej tu 
pamięci o przeszłości, czego jednym z wymow-
nych świadectw jest okazały obelisk, jaki w roku 
1910,  pięć  wieków  po  zwycięstwie  polsko- 
-litewskiego  oręża  nad  zakonem  krzyżackim 
pod Grunwaldem, wystawili mieszkańcy Grębo-
szowa jeszcze w czasie narodowej niewoli.
Pomnik,  którego  uroczystość  odsłonięcia 

i poświęcenia dzisiaj przeżywamy, w swym ar-
tystycznym kształcie  nadanym mu przez Pana 
Józefa  Opalę  –  artystę  rzeźbiarza,  absolwenta 
warszawskiej  Akademii  Sztuk  Pięknych,  oraz 
mistrzów kamieniarstwa i odlewnictwa, Panów 
Sergiusza Przywałę i Piotra Piszczkiewicza, obej-

muje trzy granitowe płyty, nawiązujące symbo-
licznie do  trzech podzielonych przez zaborców 
polskich ziem. Wymownym znakiem łączącym 
owe  rozdzielone  ziemie  jest  orzeł,  część  naro-
dowego godła,  królewski ptak unoszący  się od 
ponad tysiąca lat, od piastowskich czasów nad 
naszą  Ojczyzną.  Drugim,  równie  wymownym 
symbolem zrośnięcia się na nowo przed stu laty 
ojczystego domu  jest  krzyż –  znak ofiary  i  za-
razem spoiwo narodowego ducha,  tego ducha, 
który w wierze i Kościele znajdował zawsze po-
czucie nadziei oraz wolności wypraszanej w sło-
wach pieśni  „Ojczyznę wolną  racz nam wrócić 
Panie!”. Na centralnej płycie pomnika widnieje 
inskrypcja, której treść stanowi wyraz intencji, 
jaka od początku przyświecała naszej rocznico-
wej inicjatywie, w brzmieniu:

W STULECIE ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

1918-2018
BOHATERSKIM MIESZKAŃCOM 

ZIEMI GRĘBOSZOWSKEJ I OKOLIC
KTÓRZY OFIARĄ ŻYCIA 

ORAZ PATRIOTYCZNĄ POSTAWĄ 
PRZYCZYNILI SIĘ 

DO ODRODZENIA I ODBUDOWY 
OJCZYZNY 

OJCOM NASZYM
RODACY
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W  tle  pomnika,  za  jego  plecami,  ustawio-
nych zostało szeregowo 15 granitowych płyt, na 
13 z nich widnieją imiona i nazwiska 118 tych 
mieszkańców  Ziemi  Gręboszowskiej  i  okolic, 
którzy oddali swoje życie na różnych frontach 
wojennych, jak też tych, którzy wnieśli patrio-
tyczny wkład w odbudowę niepodległej Polski. 
Dwie spośród owych tablic pozostają niezapi-
sane z myślą o bohaterskich synach tej ziemi, 
których  imion  i  losów obecnie nie znamy, ale 
ufamy,  że  w  przyszłości  mogą  się  odnaleźć. 
Ale  też  jest naszą wolą, aby te dziś niezapisa-
ne tablice pozostawić naszym potomnych, jako 
symboliczne zadanie podtrzymywania pamięci 
o swoich przodkach i historii tutejszego terenu.
Pierwszą grupę zamieszczonych tu nazwisk 

tworzą  trzy  postacie  rodem  z  Gręboszowa 
i  okolic,  które  w  sposób  szczególny  zapisały 
się na kartach historii Polski oraz swojej Małej 
Ojczyzny. Listę tę otwiera postać Jakuba Boj-
ki,  wybitnego  pisarza  ludowego  i  publicysty, 
który zyskał już za życia wymowny pseudonim 
– „chłopski Skarga”, pioniera ruchu ludowego 
w Galicji,  posła  i  senatora Drugiej  Rzeczypo-
spolitej, krzewiciela wśród mieszkańców Grę-
boszowa  i  okolic  ducha  narodowego,  a  także 
wiedzy  o  ważnych  wydarzeniach  w  dziejach 
Polski. Do tej kategorii upamiętnionych postaci 
należy także dr Gabriel Dubiel, urodzony w po-
bliskich Pałuszycach, wsi będącej do niedawna 
częścią gręboszowskiej parafii, minister oświa-
ty w pierwszym po odzyskaniu niepodległości 
rządzie  lubelskim,  żołnierz,  polityk  i  pedagog 
zamordowany  przez  nazistów  w  Auschwitz. 
Trzecią w  tej  grupie  jest  osoba wywodzącego 
się  także z  tego  terenu Benedykta Łąckiego – 
członka  Komisji  Likwidacyjnej,  prezydenta 
Republiki Tarnobrzeskiej, aktywnego polityka 
w pierwszych strukturach rządowych odrodzo-
nej Polski, bliskiego krewnego Stefanii Łąckiej, 
kandydatki do grona błogosławionych.
Na  tej  samej  płycie  znalazły  się  nazwiska 

dwóch  bohaterskich  żołnierzy  –  oficerów  ro-
dem z Gręboszowa – majora Henryka Suchar-
skiego oraz majora Marcina Borka. Mjr Hen-
ryk  Sucharski,  bohaterski  obrońca  Wester-
platte, patron gręboszowskiej szkoły, swój etos 
żołnierski opierał na głębokiej wierze religijnej 
i miłości do Ojczyzny, na wartościach zaczerp-
niętych  z  domu  rodzinnego  oraz  zaszczepio-
nych Mu przez duchownych tutejszego Kościo-

ła.  Cieszy  fakt,  że  postać  oraz  żołnierski  czyn 
naszego  wielkiego  Rodaka  zyskały  ostatnio 
znakomitego biografistę w osobie Pana Romu-
alda Karasia, który jest tu dzisiaj z nami, a pra-
cy tej pierwsze owoce już się ukazały. Zaś mjr 
Marcin Borek to jedna z ofiar zbrodni na pol-
skich oficerach,  którym w  tył  głowy  strzelano 
w lasach Katynia, Miednoje i Ostaszkowa. 
Kolejna z płyt przywołuje osoby dwóch grę-

boszowskich  kapłanów.  Jest  tam  nazwisko 
księdza Henryka Otowskiego, proboszcza grę-
boszowskiej parafii w drugiej połowie XIX wie-
ku, kapłana, który dał początek tutejszej oświa-
cie i szkolnemu nauczaniu historii, duchowne-
go kładącego szczególny nacisk na patriotyczne 
wychowanie młodzieży.  Jako  drugie  widnieje 
nazwisko  księdza  Piotra Halaka,  nazywanego 
często  i  wymownie  „tarnowski  Jan  Vianney”, 
kapłana  odznaczającego  się  niezwykłą  wraż-
liwością  duchową,  pełniącego  swoją  posługę 
duszpasterską  w  Gręboszowie  także  w  czasie 
I wojny światowej. Ten czas i patriotyczną po-
stawę  ks.  Halaka  przywołuje  we  wspomnie-
niach  spisanych  w  twierdzy  magdeburskiej 
marszałek  Józef Piłsudski,  przypominając  za-
równo swoje pierwsze legionowe boje toczone 
jesienią 1914 roku nieopodal Gręboszowa,  jak 
też gościnne przyjęcie w czasie choroby na grę-
boszowskiej  plebanii.  Ksiądz  Piotr  Halak  nie 
tylko  błogosławił  i  wspierał  duchowo  wycho-
dzących z parafii na wojenne fronty żołnierzy, 
ale  także  zadbał  o  godny  pochówek  na  tutej-
szym cmentarzu  tych, którzy polegli w bitwie 
na pobliskiej opatowieckiej skarpie.
Wreszcie  najdłuższą  i  zarazem  najbardziej 

tragiczną  listę  pośród  upamiętnionych  tu  na-
zwisk  tworzą  przywołani  z  imienia  i  nazwiska 
żołnierze, synowie Powiślańskiej Ziemi, głównie 
Ci, którzy wyruszyli stąd w austriackich mundu-
rach na fronty I wojny światowej. O dniu ich wy-
marszu tak pisał w swoim dzienniku pod sierp-
niową datą 1914 roku Jakub Bojko:

„Wyjazd wojskowych ze wsi. Co za 
lament  matek,  żon  i  rodzin.  Wieś 
pusta. [...] O Boże! Co tu będzie nie-
szczęść, co tu łez i nędzy”. 

Przeczuwana  przez  Bojkę  wojenna  groza 
niestety się ziściła  i zaledwie w kilka dni póź-
niej jemu samemu przyszło opłakiwać ukocha-
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nego  syna  Romana,  który  poległ  26  sierpnia 
1914 roku w bitwie pod Kraśnikiem. Jego imię 
i  nazwisko  widnieje  tu  na  granitowej  tablicy 
obok  ponad  stu  innych  współtowarzyszy  wo-
jennej niedoli –  żołnierzy  rodem z Gręboszo-
wa, Woli Gręboszowskiej i Woli Żelichowskiej, 
Żelichowa  i Zapasternicza, Hubenic, Kozłowa 
i Borusowej, Kars i Lubiczka, Ujścia Jezuickie-
go, Bieniaszowic i Okręgu, Zawierzbia i Bisku-
pic, a także sąsiedniego Otfinowa i okolicznych 
wiosek. Dodajmy, że  ich wojenny tragizm do-
datkowo potęgował fakt, iż nierzadko przyszło 
im  stawać w boju przeciwko  swoim  rodakom 
zza Wisły, wcielonym do rosyjskiego wojska. 
Doczesne  szczątki  upamiętnionych  tu  żoł-

nierzy  spoczywają  zazwyczaj  w  zbiorowych 
mogiłach,  w  nieznanych  nam  miejscach  roz-
sianych  po  różnych  krajach  i  polach  bitew-
nych.  Wystawiony  w  Gręboszowie  pomnik 
staje  się  tym  samym  dla  nich  symbolicznym 
grobem na Ojczystej Ziemi, zaś dla ich potom-
nych miejscem pamięci o ofierze swoich praoj-
ców. W imię tego przesłania, które nasz wiel-
ki poeta romantyczny Cyprian Kamil Norwid, 
poeta  szczególnie  ceniony  i  często  cytowany 
przez  św.  Jana Pawła  II,  zawarł w  swoich pi-
smach w słowach: „Ojczyzna to ziemia i groby. 
Narody, tracąc pamięć, tracą życie”.
Proszę  pozwolić,  że  na  koniec  przywołam 

jeszcze  jeden  cytat.  Będzie  to  swego  rodza-
ju głos – wyznanie, które do swojej Ojczyzny, 
a  więc  i  do  nas  potomnych  skierowali  sami 
bohaterscy  żołnierze.  Tym  głosem  są  słowa 

umieszczone  na  frontonie  bramy  wejściowej 
cmentarza wojskowego w Gręboszowie,  gdzie 
spoczywa  ponad  200  żołnierzy  austriackich, 
niemieckich,  rosyjskich,  w  tym  także  17  pol-
skich  legionistów.  Na  tejże  bramie,  widnieje 
wielce wymowny napis w  języku niemieckim, 
autorstwa Hansa Hauptmanna, austro-węgier-
skiego oficera  i pisarza. W polskim tłumacze-
niu umieszczono tam słowa:

„W  bezmiernym  morzu  heroicznej 
walki byliśmy tylko niczym spienio-
ne fale. W ogniu żelaza chwalebnych 
czynów iskrą, która wybucha z pło-
mieni. Wybacz, Kochana Ojczyzno, 
że  nic  więcej  dać  Ci  nie  mogliśmy 
ponad nasze skromne życie”. 

Te  słowa, mimo  iż umieszczone w konkret-
nym miejscu,  są  symbolicznym  głosem płyną-
cym także z wszystkich tych miejsc, gdzie spo-
czywają nasi bohaterscy Przodkowie, którzy Oj-
czyźnie oddali to, co najcenniejsze, swoje zazwy-
czaj młode  życie.  Im winniśmy pamięć  i  hołd. 
Nawiązując,  ale  i  też  odpowiadając  na  słowa 
z  bramy  gręboszowskiego  cmentarza,  wypada 
nam dziś podczas tej uroczystości tylko wyznać: 
wybaczcie, nasi bohaterscy Rodacy, że jako wa-
sze wnuki i prawnuki nic więcej Wam oddać nie 
możemy ponad naszą skromną pamięć.

Stanisław Koziara

Gręboszów, dnia 14 października, A.D. 2018.

STOPKA REDAKCYJNA

GAZETA GRĘBOSZOWSKA – kwartalnik społeczno-kulturalny
Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie
Adres: 33-260 Gręboszów 143
Redaktor naczelny: Wiesław Lizak
Zdjęcia: Wiesław Lizak, Tomasz Lizak i Karol Mikos
E-mail: gck@greboszow.pl
Strona: www.gck.greboszow.pl
Skład i łamanie: Łukasz Sady
Druk: Poligrafia Wydawnictwa Biblos

Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej
Teksty felietonów stanowią wyraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane 

 *** 



GAZETA GRĘBOSZOWSKAGAZETA GRĘBOSZOWSKA GAZETA GRĘBOSZOWSKAGAZETA GRĘBOSZOWSKA

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIÊTA NIEPODLEGŁOŚCI 
W GRÊBOSZOWIE

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepod-
ległości to bez wątpienia dzień szczególny dla wszyst-
kich Polaków. W tym roku obchodziliśmy 101. rocznicę 
tego wyjątkowego wydarzenia, kiedy to Polska wróciła 
na mapy  Europy  jako  suwerenne  państwo.  Każdego 
roku wspominamy  to wyjątkowe wydarzenie  i  odda-
jemy  hołd  wszystkim  tym,  którzy  na  przestrzeni  lat 
przyczynili się do odzyskania w 1918 roku upragnionej 
wolności. Dzisiaj po ponad 100 laty od tego wydarzenia 
słowem - kluczem bez wątpienia jest pamięć o wyda-
rzeniach oraz osobach, którym zawdzięczamy wolność 
i niepodległość. 

I właśnie w tym duchu, z inicjatywy księdza Wie-
sława Babiarza – proboszcza parafii Gręboszów, pod 
pomnikiem dla uczczenia  100 rocznicy odzyskania 
niepodległości w Gręboszowie zgromadziły się pocz-
ty sztandarowe: szkoły, OSP, PSL oraz społeczność 
gminy Gręboszów, aby złożyć wiązanki kwiatów, za-
palić znicze i pomodlić się za wszystkich tych, którzy 
polegli w obronie Ojczyzny. 

Następnie  wszyscy  zgroma-
dzeni pod pomnikiem udali się 
do kościoła pw. WNMP w Grę-
boszowie  na  uroczystą  Mszę 
Św. w  intencji  Ojczyzny,  którą 
sprawowali: ks. prałat Ryszard 
Banach  i  ks. Wiesław  Babiarz. 
Po uroczystej Eucharystii wszy-
scy wierni  udali  się w  procesji 
na cmentarz, pod grób Stefanii 
Łąckiej, gdzie modlono się o jej 
rychłą beatyfikację. 

Wiesław Lizak
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PRZEDŚWI¥TECZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE 
W  Szkole  Podstawowej  w  Gręboszowie  tuż 

przed samymi Świętami Narodzenia Pańskiego, 
tj. 20 grudnia br., społeczność szkolna wraz z za-
proszonymi  gośćmi  wspólnie  świętowała  Boże 
Narodzenie. Spotkanie rozpoczęło się od monta-
żu słowno-muzycznego zatytułowanego „Bóg się 
rodzi”. Młodzi artyści wcielili się w biblijne po-
stacie, by choć na chwilę przywołać niezwykłość 
i  wyjątkowość  wydarzeń,  jakie  miały  miejsce 
w małej betlejemskiej stajence.

Po zakończeniu przedstawienia nadszedł czas 
życzeń. W tym dniu głos zabrali: Jerzy Misterka 
– dyrektor placówki, Krzysztof Gil – wójt gmi-
ny, Paulina Koziara – wiceprzewodnicząca Rady 
Rodziców  i Wiesław Lizak –  dyrektor GCKiCz, 
którzy  zgodnie  życzyli  wszystkim  zebranym 
zdrowych,  spokojnych  świąt  oraz wszelkiej  po-
myślności w nadchodzącym 2020 roku. 

Na koniec, zgodnie z naszą wspaniałą polską 
tradycją, wszyscy już indywidualnie, mogli poła-
mać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia.

WL
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W piątek,  10  stycznia  br.  z  inicjatywy wójta 
Krzysztofa Gila i przewodniczącego Rady Gminy 
Gręboszów Marka Mosio odbyło się Noworoczne 
Spotkanie Opłatkowe. Miejscem spotkania była 
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Grę-
boszowie. W  spotkaniu  wzięli  udział:  poseł  na 
sejm  RP Wiesław  Krajewski,  proboszcz  parafii 
Borusowa ks. Marian Kujda, starosta dąbrowski 
Lesław Wieczorek, wicestarosta Krzysztof Bryk, 
radny rady powiatu Sebastian Kądzielawa, rad-
ni  rady gminy, nauczyciele, pracownicy urzędu 
gminy i jednostek organizacyjnych gminy, sołty-
si, strażacy oraz członkinie Kół Gospodyń Wiej-
skich z terenu gminy Gręboszów.

Przybyłych  gości  powitał  przewodniczą-
cy  rady  Marek  Mosio.  Następnie  życzenia  do 
wszystkich  zebranych  skierowali:  wójt  gminy 
Gręboszów Krzysztof Gil, poseł Wiesław Krajew-
ski, starosta Lesław Wieczorek  i radny powiatu 
Sebastian Kądzielawa. 

Spotkanie opłatkowe uświetnił koncert kolęd, 
pastorałek i piosenek okołoświątecznych w wy-
konaniu uczniów miejscowej placówki oświato-
wej. Po występie młodzieży do zebranych prze-
mówił  także ksiądz Marian Kujda,  który  złożył 
życzenia i poświęcił opłatki. 

Na  zakończenie,  zgodnie  z  naszą  wspaniałą 
polską tradycją, wszyscy już indywidualnie, mo-
gli połamać  się opłatkiem  i  złożyć  sobie  życze-
nia. Ostatnim aktem spotkania była degustacja 
potraw  przygotowanych  przez  Koła  Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy Gręboszów. Spotkanie 
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Wiesław Lizak

NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE
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OTWARCIE I POŚWIÊCENIE REMIZY OSP 
W GRÊBOSZOWIE PO REMONCIE

20  listopada  2019  roku  w  Gręboszowie  dokonano 
symbolicznego otwarcia  i  poświęcenia budynku  remi-
zy strażackiej po zakończonych pracach remontowo – 
budowlanych. W uroczystości wzięli udział: proboszcz 
parafii Gręboszów ks. Wiesław Babiarz, poseł Wiesław 
Krajewski, wicemarszałek małopolski  Łukasz  Smółka, 
starosta  dąbrowski  Lesław  Wieczorek,  wicestarosta 
Krzysztof  Bryk,  wójt  gminy Gręboszów Krzysztof  Gil, 
przewodniczący  rady  Marek  Mosio,  kierownik  Biura 
Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej 
Giza, skarbnik gminy Bożena Furgał, radni gminy Grę-
boszów, strażacy i członkinie KGW Gręboszów.

Całościowy koszt realizacji tego zadania inwestycyj-
nego wyniósł 181 692,42 zł. Dzięki przychylności Rady 
Gminy Gręboszów zostały w bieżącym roku zabezpie-
czone  w  budżecie  gminy  środki  na  ten  cel  w  kwocie 
133 692,42 zł. Pozyskano również z województwa ma-
łopolskiego pomoc finansową w kwocie 48 000,00 zł 
na realizację prac remontowo-budowlanych w ramach 
konkursu  „Małopolskie Remizy  2019  r.”. O  środki  na 
realizację tego ważnego dla mieszkańców Gręboszowa 
zadania zabiegał wójt Krzysztof Gil.

Zakres prac  obejmował:  remont posadzek,  remont 
i  modernizację  ścian  wewnętrznych,  wymianę  drzwi 
wewnętrznych, remont instalacji wentylacyjno – spali-
nowej, remont instalacji elektrycznej, wymianę przybo-
rów wodno – kanalizacyjnych, remont klatki schodowej 
wraz z wymianą balustrady i montażem włazu strycho-
wego, dostawę i montaż mebli kuchennych.

Wykonawcą  robót  remontowo-budowlanych,  wy-
łonionym w drodze postępowania przetargowego, była 
Firma Usługowo – Handlowa Krzysztof Głowa z Przy-
bysławic.

Budynek  remizy  będzie  służył: miejscowym  straża-
kom, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich jak również 
wszystkim mieszkańcom sołectwa Gręboszów na orga-
nizację zebrań, szkoleń i okolicznościowych spotkań.

Po otwarciu i poświęceniu zmodernizowanego obiektu wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstu-
nek przygotowany przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Gręboszów.
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Na przełomie roku 2019 i 2020 w Gminnym Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odbyła 
się  kolejna  edycja  Konkursu  Plastyki  Obrzędowej 
związanej  z  okresem  Bożonarodzeniowym,  która 
cieszyła  się dużym zainteresowaniem. Na konkurs 
wpłynęły 33 prace przestrzenne, wykonane indywi-
dualnie lub grupowo. Jak zwykle autorzy prac zadzi-
wili nas - organizatorów pomysłowością i kreatyw-
nością.  Znalazły  się  tu  prace  wykonane  z  drzewa, 
słomy, trzciny, papieru, a nawet „nowoczesna” wer-
sja szopki w słoiku. Komisja jury, doceniając wkład 
pracy  i wartości artystyczne, postanowiła przyznać 
w czterech kategoriach następujące miejsca.

Kategoria: stroiki
I  miejsce  ex  aequo:  Bernadeta  Świętek,  Klub 
Senior +, KGW Lubiczko, KGW Wola Gręboszowska.

II  miejsce  ex  aequo:  Martyna  Karaś,  Gabriela 
Woźniak, KGW Ujście Jezuickie.
III miejsce: Damian Gaweł.

Kategoria: szopki
I miejsce  ex  aequo:  Klub  Senior  +,  Ewa Noga, 
Jaś Cabaj.
II miejsce: Alicja Rzeszutko i Kacper Dąbroś.
III miejsce: Karolina Rachmaciej-Noga.

Kategoria: plastyka obrzędowa (anioły, bał-
wany, ozdoby choinkowe itp.)
I miejsce ex aequo: Publiczne Przedszkole w Grę-
boszowie – grupa I „Biedronki”, Kamil Woźniak, 
Marlena Bernat.
II  miejsce  ex  aequo:  Rafał  Światłowski,  Adam 
Łos, KGW Lubiczko.
III miejsce: Klub Senior +

BOŻONARODZENIOWY KONKURS PLASTYCZNY

21  listopada  2019  roku,  w  Domu  Literatury 
w Warszawie po  raz 24. wręczono nagrody  im. 
Witolda  Hulewicza.  W  gronie  nagrodzonych 
znalazło się 33 laureatów. 
Wielką  Nagrodę  Hono-

rową  przyznano  pośmiert-
nie  majorowi  Henrykowi 
Sucharskiemu  –  dowódcy 
Westerplatte,  dwukrotne-
mu  Kawalerowi  Orderu 
Virtuti Militari za niezłom-
ną  służbę  Polsce.  Równo-
cześnie  nagrodzono  oso-
by,  które  zaangażowały  się 
w  obronę  dobrego  imienia 
Komendanta  i  Żołnierzy 
Westerplatte: Natalię Błaż-
ków,  Bronisława  Błacha, 
Karola Klukowskiego, Mar-
ka  Mosio,  Zbigniewa  Pan-
cera i Helenę Szatkowską.

Nagroda  imienia  Hulewi-
cza  została  ustanowiona  przez 
Zarząd  Oddziału Warszawskiego  Związku  Lite-
ratów Polskich  oraz Oficynę Literatów  i Dzien-
nikarzy  „Pod  Wiatr”  w  1995  roku  -  w  stulecie 
urodzin  Hulewicza.  Przyznawana  jest  każdego 
roku podczas Warszawskiej Jesieni Poezji. Uro-
czystości  wręczenia  nagród  przewodniczył  po-

mysłodawca nagrody i niestrudzony organizator 
Romuald Karaś, autor wielu publikacji m.in.: 
„Klątwa  i  cud  - Majora  Sucharskiego  droga  na 

Westerplatte”, „Tajemna Broń – 
Majora  Sucharskiego  droga  na 
Westerplatte”,  „Bohater  Wiel-
kiej Wojny - Majora Sucharskie-
go droga na Westerplatte”.

Witold Hulewicz był czło-
wiekiem wielu profesji, wielu 
przeznaczeń, poeta, tłumacz, 
radiowiec, twórca teatru radio-
wego, animator kultury i życia 
literackiego. Witold Hulewicz 
to również patriota, zwany oj-
cem prasy konspiracyjnej pod-
czas okupacji, jeszcze w 1939 
roku, korzystając ze swojego 
wydawniczego doświadczenia 
z lat dwudziestych, gdy z brać-
mi wydawał pismo, redaguje 
gazetę o znamiennym tytule 
„Polska Żyje”, co niestety skoń-

czyło się dla niego tragicznie, aresztowaniem 
przez gestapo, Pawiakiem i rozstrzelaniem 
w Palmirach, tam gdzie zginęli Rataj, Niedział-
kowski, Kusociński i dziesiątki wybitnych Po-
-laków. Ale pismo przetrwało, redagowane po 
aresztowaniu Hulewicza przez Zofię Kossak.

WIELKA NAGRODA IM. WITOLDA HULEWICZA 
 DLA MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO

 *** 

 *** 
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Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Gręboszowie 
otrzymała  dotację  na  zakup  nowości  wydawni-
czych z Programu Wieloletniego  „Narodowy Pro-
gram  Rozwoju  Czytelnictwa”  Priorytet  1-  Zakup 
nowości  wydawniczych  do  bibliotek  publicznych 
ze  środków  finansowych  Ministra  Kul-
tury  i  Dziedzictwa  Narodowego.  Dotacja 
w kwocie 2090 złotych oraz wkład własny również 
w  kwocie  2090  złotych  przeznaczone  zostały  na 
zakup książek dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci, 
według  ich  preferencji  czytelniczych.  W  ramach 
programu zakupionych zostało łącznie 220 pozycji 
książkowych-  98  z  dotacji  oraz  122  w  ramach 
wkładu  własnego.  Poza  programem  ze  środków 
własnych zakupione zostały dodatkowo 152 pozy-
cje  książkowe.  Łącznie  księgozbiór  biblioteki  po-
większył się w 2019 roku o 274 woluminy.

Zadaniem Programu Biblioteki Narodowej jest 
wzmocnienie  bibliotek  publicznych  poprzez  za-
kup nowości wydawniczych do bibliotek,  ciągły 
dopływ  nowości  wydawniczych,  możliwość  ak-
tualizowania  zasobów,  jak  również  poszerzanie 
oferty  czytelniczej  dla  użytkowników  bibliotek. 
Dzięki  nieustannemu  wzbogacaniu  zasobów  bi-
blioteki czytelnicy chętniej i częściej ją odwiedza-
ją, co wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa.

Gminna  Biblioteka  w  Gręboszowie  zaprasza 
czytelników  codziennie  w  godzinach  pracy  bi-
blioteki.

„Zrealizowano  ze  środków  finansowych  Mi-
nistra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach  Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytel-
nictwa”.

MK

Z  radością  informujemy,  że  projekt 
„Powiślański kalejdoskop kulturalny” jest 
jednym z 86 zadań, które zostaną zrealizo-
wane w ramach IV edycji Budżetu Obywa-
telskiego  Województwa  Małopolskiego. 
Projekt zakłada przeprowadzenie w 2020 
roku  kilkunastu  różnorodnych  przedsię-
wzięć  o  charakterze  kulturalnym  takich 
jak  wyczekiwane  przez  wielu  mieszkań-
ców recitale kabaretowe, a także koncer-
ty, spotkania z balladą i piosenką literac-
ką,  festyny,  na  które  już  dziś  serdecznie 
zapraszamy.

Dzięki  Państwa  poparciu  „Powiślański  ka-
lejdoskop  kulturalny”  uzyskał  aż  2  981  głosów, 
a  tym samym znalazł  się na drugim miejscu na 
liście  14  projektów  z  subregionu  tarnowskiego 
przyjętych do realizacji.

Serdecznie  Państwu  dziękujemy  za  aktywne 
włączenie się w akcję i oddanie głosów na to za-
danie. Dziękujemy również wszystkim szkołom, 
instytucjom i zakładom pracy, które promowały 
projekt  i  zaangażowały  się  w  zbieranie  głosów. 
Wysoka lokata projektu to nasz wspólny sukces!

Szczegółowe informacje na temat poszczegól-
nych  przedsięwzięć  w  ramach  projektu  „Powi-
ślański  kalejdoskop  kulturalny”  będą  pojawiać 
się  na  stronach  internetowych  instytucji  bez-
pośrednio  zaangażowanych w  jego  realizację  tj. 
na  stronach:  Centrum  Polonii  –  Ośrodka  Kul-
tury,  Turystyki  i  Rekreacji  w  Brniu,  Gminnego 
Centrum Kultury  i Czytelnictwa w Gręboszowie 
oraz Gminnych Bibliotek Publicznych w Oleśnie, 
w Bolesławiu, w Mędrzechowie a także Powiatu 
Dąbrowskiego.

Źródło: Powiat Dąbrowski

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

UDAŁO SIÊ!!! 
PROJEKT „POWIŚLAŃSKI KALEJDOSKOP 
KULTURALNY” BÊDZIE REALIZOWANY!

 *** 

 *** 

Kategoria: choinki
I  miejsce  ex  aequo: Małgorzata  Kowal,  Kacper 
i  Szymon  Wąż,  KGW  Gręboszów,  Martyna 
i  Wiktoria  Janowiec,  Szymon  Nowak,  Placów-
ka Wsparcia  Dziennego,  Publiczne  Przedszkole 
w Gręboszowie grupa II.
II miejsce: Maria Woźniak

III miejsce ex aequo: Klub Senior +, Maciej Łos, 
Piotr Nowak, Julia Dyjak, Publiczne Przedszkole 
w Gręboszowie.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za kultywowanie  tradycji oraz 
zwyczajów bożonarodzeniowych.

WL

 Dokończenie ze s. 17
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KONCERT PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ
11 listopada 2019 roku w całym kraju obchodziliśmy 101. 

rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W gmi-
nie Gręboszów odbyło się szereg imprez upamiętniających 
tę ważną dla każdego Polaka rocznicę. Dnia 15  listopada 
Gminne Centrum Kultury  i Czytelnictwa chcąc upamięt-
nić  to ważne wydarzenie przygotowało Koncert Piosenki 
Żołnierskiej  i Patriotycznej w wykonaniu uczniów szkół-
ki gry na  instrumentach muzycznych działającej przy  tej 
instytucji.  Koncert  miał  na  celu  kształtowanie  u  dzieci 
poczucia  przynależności  do  wspólnoty  narodowej  oraz 
kultywowanie  tradycji  śpiewania  pieśni  patriotycznych 
i żołnierskich. Podczas koncertu swoje zdolności wokalne 
i instrumentalne zaprezentowali: Mateusz Wojciechowski, 
Monika Zawada, Paulina Trela, Kinga Rokita, Kamil Roki-
ta, Patrycja Rokita, Oliwia Dąbroś, Kacper Dąbroś, które-
mu towarzyszyła siostra Karolina, Anna Sobota, Patrycja 
Grabiec, Ewelina Dąbroś, Wiktoria Woziwoda, Anna Dą-
broś oraz Aleksandra Piątek.

W  nagrodę  wszyscy  uczestnicy  otrzymali  słodkie 
upominki  ufundowane przez Gminne Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Gręboszowie.



GAZETA GRĘBOSZOWSKA GAZETA GRĘBOSZOWSKA

- 20 -

Święty Mikołaj jest jednym z najpopu-
larniejszych świętych. Znają i kochają go 
wszyscy, a w szczególności dzieci. Gmin-
ne Centrum Kultury i Czytelnictwa pod-
trzymując  kult  świętego  Mikołaja  oraz 
tradycję obdarowywania się prezentami 
zorganizowało  Program  Mikołajkowy. 
Dnia 7  grudnia dzieci wraz  z  rodzicami 
zebrali się w sali widowiskowej Centrum 
Kultury, gdzie z niecierpliwością oczeki-
wali na przybycie wspaniałego świętego. 
Oczekiwanie  umiliły  im  konkursy,  gry 
i  zabawy  przygotowane  przez  pracow-
ników  placówki.  Mikołaj,  który  przybył 
w towarzystwie Śnieżynki zaciekawił dzieci swoimi 
opowieściami  oraz  zachęcił  do  wspólnej  zabawy. 
Na końcu każdy obdarowany został  słodkościami 
oraz  miał  możliwość  wykonania  pamiątkowego 
zdjęcia z naszym wspaniałym Świętym Mikołajem. 

Tego dnia ogłoszone zostały  również wyniki kon-
kursów czytelniczych zorganizowanych przez Gminną 
Bibliotekę  Publiczną  w  Gręboszowie.  Wzorowi  czy-
telnicy wyłonieni zostali w dwóch kategoriach wieko-
wych: pierwszą z nich stanowili uczniowie przedszkola 
oraz szkoły podstawowej, drugą zaś osoby, które opu-

ściły już szkolne mury- osoby dorosłe oraz seniorzy. W konkursie tym wzięły udział wszystkie osoby z te-
renu gminy Gręboszów, które zarejestrowały się w 2019 roku jako czytelnicy i korzystali przez cały rok 
kalendarzowy z księgozbioru biblioteki. Komisja w składzie: Anna Loraj, Monika Kilian i Wiesław Lizak po 
podsumowaniu wyników czytelniczych poszczególnych osób oraz obliczeniu częstotliwości odwiedzin bi-
blioteki przyznała następujące miejsca osobom: przedszkole i szkoła podstawowa: I miejsce Maria Garbarz, 
II miejsce Wiktoria Kowynia, III miejsce Gabriela Kowynia, IV miejsce Jakub Boroniec, V miejsce Sylwia 

Ordon,  VI  miejsce  Adam 
Złotkowski. W  kategoria  II 
dorośli:  I  miejsce  Dymon 
Władysława,  II miejsce Te-
resa  Chudzik,  III  miejsce 
Halina  Grodecka,  IV  miej-
sce  Zofia  Seruś,  V  miejsce 
Dorota Tarka. Każda  z wy-
mienionych osób otrzymała 
dyplom  oraz  nagrody  rze-
czowe  ufundowane  przez 
Gminną  Bibliotekę  w  Grę-
boszowie.

Monika Kilian

ODWIEDZINY MIKOŁAJA W CENTRUM KULTURY
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„BOHATER WIELKIEJ WOJNY”

KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2019

„Bohater wielkiej wojny” to trzecia książka Romualda Ka-
rasia z cyklu „Majora Sucharskiego droga na Westerplatte”. 
Każda z trzech książek stanowi całość. Wszystkie dają pano-
ramiczny obraz przełomowych wydarzeń naszej historii, któ-
rych świadkiem i uczestnikiem jest Henryk Sucharski. 

Główną motywacją Romualda Karasia do napisania wspo-
mnianych  książek  było  odkłamanie  fałszywego  obrazu  jaki 
rozpowszechniany jest o majorze. Jak mówi autor cyklu- „Nie 
można kogoś zniesławiać, naruszać jego czci, nie mając na 
to dowodów. Sucharski jest bohaterem narodowym, któ-
ry nieprzerwanie dowodził Westerplatte jako komendant. 
W obliczu groźby śmierci w wyniku wyczerpania się zapa-
sów i amunicji, poddał się, żeby ratować 180 ocalałych żoł-
nierzy. Rozkaz obrony wykonał z naddatkiem. Sucharski był 
człowiekiem mądrym i odpowiedzialnym za życie żołnierzy. 
Wiedział, jak dowodzić. Był kawalerem Orderu Virtuti Mili-
tari z 1920 roku, przeszedł doświadczenia frontu włoskiego 
w czasach I Wojny Światowej. Na Westerplatte skierowany 
był jako człowiek wywiadu wojskowego. To czego dokonał 
to to, że czwarte pokolenie rodzin Westerplatczyków może 

zjawić się 1 września i świętować rocznicę wybuchu II wojny światowej i mówić: „Jesteśmy tutaj 
dzięki majorowi Henrykowi Sucharskiemu. Gdyby nie on, nas by tutaj nie było.”

Romuald Karaś przed napisaniem trzeciej części cyklu udał się w podróż do Włoch, w celu szu-
kania śladów Henryka Sucharskiego i jego udziału w Wielkiej Wojnie na froncie włoskim, nad rzeką 
Piawą, po której drugiej stronie stacjonował Ernest Hemingway. Po zebraniu materiałów powstała 
reportersko-literacka, bogata i niezmiernie dociekliwa faktograficznie, od razu też wciągająca w swój 
bystry narracyjnie nurt – „opowieść biograficzna” o dalszych losach Henryka Sucharskiego. 

Książka „Bohater wielkiej wojny” jest już dostępna w naszej bibliotece.
ZAPRASZAMY!!!

W roku 2019 Instytut Książki ogłosił program 
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019.” Ce-
lem programu było zapewnienie zrównoważone-
go  dostępu  do  technologii  teleinformatycznych 
i wyrównanie  szans mieszkańców miejscowości 
w  gminach  o  najniższych  dochodach  podatko-
wych  na  jednego  mieszkańca  poprzez  wyposa-
żenie  bibliotek  w  tych  gminach  w  nowoczesny 
sprzęt komputerowy. W ramach programu moż-
na  było  ubiegać  się  o  dofinansowanie  zakupu 
komputerów,  oprogramowania  i  komputero-
wych urządzeń peryferyjnych.

Nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie ze 
środków Instytutu Książki w wysokości 24 140 zł. 
Dzięki dofinansowaniu zakupiliśmy trzy laptopy 
oraz oprogramowanie do nich, tablety, drukarkę 
laserową oraz drukarkę etykiet wraz z czytnikiem 

kodów kreskowych oraz zestawy robotów eduka-
cyjnych i czytnik e-booków. 

Dzięki  laptopom  oraz  drukarce  stworzony 
został kącik komputerowy dla czytelników, któ-
rego do  tej pory brakowało w naszej bibliotece. 
Drukarka  etykiet  oraz  czytnik  kodów  kresko-
wych  to  kolejny  krok  do  pełnej  komputeryzacji 
księgozbioru oraz udostępnienia naszym czytel-
nikom  wszystkich  funkcji  jakie  posiada  system 
biblioteczny z którego korzystamy. Zakupiliśmy 
zestaw robotów edukacyjnych OZOBOT,  roboty 
edukacyjne Abilix Krypton 2 oraz grę edukacyj-
ną  Scottie  Go!.  Dzięki  temu  poszerzamy  ofertę 
biblioteki o warsztaty z programowania. Już dziś 
zapraszamy  dzieci  i  młodzież  do  wspólnej  na-
uki- przez zabawę z robotami edukacyjnymi. Po 
szczegółowe informacje zapraszamy do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gręboszowie.

 *** 
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CUKRZYCA – JEDNA CHOROBA 
WIELE POSTACI (CZÊŚĆ 1)

Gatunek ludzki przemierzając czas napotkał na 
swej  drodze  wiele  chorób,  teraz  w  dwudziestym 
pierwszym wieku jedną z najgroźniejszych chorób 
jest cukrzyca. Jest to przewlekły stan wyniszczający 
organizm,  a  jego  głównym  objawem  jest  podnie-
siony poziom glukozy, czyli cukru w surowicy krwi. 
Według WHO cukrzyca  to  grupa  chorób metabo-
licznych  charakteryzująca  się  hiperglikemią,  czyli 
podwyższonym poziomem  glukozy we  krwi.  Pod-
wyższony poziom glukozy wynika albo z obniżone-
go poziomu insuliny, albo ze zmniejszonej wrażli-
wości  tkanek  na  insulinę.  Tutaj  poziom  insuliny, 
a więc  ilość  insuliny produkowana przez wyspy B 
trzustki jest prawidłowa, ale w tkankach jest obni-
żona ilość receptorów na insulinę i mimo że poziom 
insuliny we krwi jest prawidłowy to jej działanie jest 
obniżone w tkankach co powoduje wzrost glukozy, 
czyli cukru we krwi. Istnieje też możliwość trzecia 
najgorsza, czyli stan, gdy ilość insuliny wyrzucana 
do  krwi  jest minimalna  i  dodatkowo w  tkankach 
jest mało receptorów dla insuliny co powoduje, że 
tak mała ilość insuliny i tak nie może zadziałać, tu 
przebieg  cukrzycy  jest  najbardziej  dramatyczny. 
Przewlekłe podwyższenie poziomu glukozy w suro-
wicy krwi powoduje uszkodzenie wielu różnych na-
rządów w organiźmie człowieka, szczególnie oczu, 
nerek, nerwów obwodowych, serca i naczyń krwio-
nośnych. Przy rozpoznaniu cukrzycy najważniejsze 
są badania poziomu glukozy w surowicy krwi. Stąd 
ważne  są  konkretne  granice  poziomu  cukru.  Od 
tych poziomów zależy bowiem stan choroby lub stan 
zdrowia. Przyjęte jest sztywno, że jeśli poziom glu-
kozy na czczo mieści się w granicach 66-99 mg%, to 
jest stan prawidłowy, prawidłowa glukoza na czczo. 
Jeśli poziom glukozy na czczo mieści się od 100-125 
mg% to jest nieprawidłowa glikemie na czczo, zwana 
też stanem cukrzycowym. Cukrzycę rozpoznajemy, 
gdy poziom glukozy zbadany dwukrotnie w różnych 
dniach na czczo wynosi 126 mg% lub więcej niż 126 
mg%. Rozpoznajemy też cukrzycę, gdy przygodnie 
zbadamy  poziom  glukozy  niezależnie  od  posiłku 
i wynik będzie wynosił 200 lub więcej niż 200 mg%. 
Trzecią możliwością rozpoznania cukrzycy jest wy-
konanie testu doustnego tolerancji glukozy według 
zaleceń WHO i uzyskanie wyniku 200 lub więcej niż 
200 mg%. Tak jak w tytule napisałem cukrzyca ma 
wiele postaci. Stąd WHO dokonało dość precyzyj-
nego  podziału  na wiele  różnych  postaci  cukrzycy. 
Podział ten został dokonany w roku 1999 i nadal jest 
aktualny. Wyróżnia on następujące typy cukrzycy:

1. Cukrzyca typu I
Tu  następuje  zniszczenie  komórek  typu  B 

trzustki  na  tle  immunologicznym,  co  prowadzi 
do  całkowitego  niedoboru  insuliny.  Do  tego  typu 
cukrzycy  zaliczamy  cukrzycę  typu  Lada.  Gdzie 
u  dorosłych  na  skutek  autoagresji  dochodzi  do 
zniszczenia  komórek  produkujących  insulinę 
i choroba zaczyna się jak cukrzyca typu II, ale bez 
otyłości, zaczynamy ją leczyć bez insuliny, ale szybko 
w  ciągu  kilku  miesięcy  dochodzi  do  całkowitego 
zniszczenia  komórek  B-  trzustki  i  konieczne  jest 
leczenie insuliną.

2. Cukrzyca typu II
Tutaj  dominuje  insulino odporność,  czyli  stan, 

gdzie poziom insuliny jest prawidłowy, ale obniżona 
jest  ilość  receptorów  reagujących  na  insulinę 
w tkankach. Stąd w tym typie cukrzycy długie lata 
prowadzimy leczenie bez insuliny.

3. Inne typy cukrzycy
Cukrzyca  typu  Mody  –  jest  to  cukrzyca 

uwarunkowana  genetycznie,  ma  cechy  cukrzycy 
typu  II,  ale  występuje  u  młodych  i  nie  wiąże  się 
z otyłością.

4. Cukrzyca ciężarnych
Tutaj  podwyższony  poziom  glukozy  we  krwi 

występuje  tylko  w  ciąży  i  po  rozwiązaniu  ciąży 
poziom  glukozy  wraca  do  normy,  choć  należy 
zachować  szczególną  ostrożność,  bo  to  oznacza 
skłonność do ujawnienia się cukrzycy w przyszłości. 

Jeśli  chodzi  o  częstotliwość  zachorowań  na 
cukrzycę,  to  wzrasta  ona  w  sposób  zastraszający 
i przez 20 ostatnich lat wzrosła o 115%, bo w roku 
2000 na świecie było 171 milionów ludzi chorych na 
cukrzycę, a w roku 2019 było ich już 366 milionów. 
Po  tym  wstępie  pewnie  każdy  z  nas  myśli  sobie 
jak  ustrzec  się  przed  tą  chorobą?  Co  zrobić,  żeby 
nie  zachorować? Otóż w przypadku cukrzycy  typu 
I  nie  istnieje  obecnie  żadna  skuteczna  metoda 
zapodbiegania  cukrzycy  tak  w  populacji  nas 
wszystkich jak i u osób z grupy ryzyka np. gdy ktoś 
choruje  z  rodziny.  Natomiast  w  cukrzycy  typu  II 
zapobieganie ma olbrzymie znaczenie  i  tu niestety 
przez wiele lat ta cukrzyca przebiega bez objawowo, 
stąd  w momencie  rozpoznania  u  połowy  chorych 
stwierdza się powikłania. By uchronić się od cukrzycy 
typu  II  musimy  zapobiegać  nadwadze  i  otyłości. 
Największe  znaczenie  ma  właściwe  odżywianie, 
aktywność  fizyczna  i  prowadzenie  zdrowego  stylu 
życia.  W  tym  miejscu  przerywam  opis  cukrzycy 
zapraszając Was do przeczytania kolejnego artykułu 
w następnym wydaniu „Gazety Gręboszowskiej”.

ZDROWIE
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HISTORIAWSPOMNIENIA JAKUBA BOJKI 
Z OKRESU OKUPACJI ROSYJSKIEJ
Wprowadzeniem, przypisami i zdjęciami opatrzył – dr Krzysztof Struziak

Gręboszów, Biskupice i Ujście Jezuickie

Czego nam żal dotąd, to naszego pięknego bydeł-
ka, które Moskale zjedli, nie pytając że pryszczyca.

Oj ta pryszczyca! Dużoby było o niej pisać, ale za-
chowajmy sobie to na potem, dziś dość powiedzieć 
i kiedy przed wojną było w Gręboszowie rogacizny 
298 sztuk, świń 259, koni 115 prócz źrebiąt, razem 
672  sztuki,  to  po  ucieczce Moskali  zostało  zaled-
wie na ogół wszystkich zwierząt 307 sztuk. Gdy się 
zważy, że Gręboszów ma przeszło 900 morgów do 
uprawy, łatwo pojąć, jaką trudność mamy, nie ma-
jąc koni. 

Moskale, uciekając  już, zabrali parę koni z wo-
zem Janasowi Piotrowi. A lubo żona nawet z nimi 
za Wisłę pojechała, to kobietę zrzucili z wozu (trzy-
mali się widać przysłowia: baba z wozu, koniom lżej 
– przyp. aut.), a sami zniknęli jak kamfora;

Trzeba im przyznać, że do szukania (smatrania) 
są ludzie nadzwyczaj wyszkoleni! I nie dziw! Ludzie 
ci, od wieków, żyli i żyją z rabunku i grabieży, toć ten 
talent z ojca na syna przechodzi w spadku. Hordy 
azyatyckie, od których się Moskale wywodzą, kiedy 
się wybierały na biedną naszą Polskę, to ich starszy-
zna; która ich wyprawiała, takie i dawała przykazy.

„Przejdź Dniepr na Porobkach, potem wytchnij 
w Czarnym  lesie  lub Łabędziej puszczy,  zbierz  się 
w wielką  ordę  (gromadę), miej  kobyłę  dojną  pod 
sobą, a potem idź tak na zachód, abyś żadnej rzeki 
w poprzek nie przeszedł, a  zajdziesz na wierzcho-
winę Polski. Za trzy lata urasta tam wół, za pięć lat 
dziecko w chłopca, a dziewczyna w dziewkę, zbroje 
i konie mają dobre, kościoły i dwory bogate; co nie 
zabierzesz, zabij i spal” (Wincenty Pol).

Od tylu lat, odwykli Moskale od kobylego mleka, 
ale słów: „co nie zabierzesz, zabij i spal” nie mogą 
sobie zapomnąć. Jeżeli nad Wisłą i Dunajcem trzy-
mali się jeszcze dwóraźnie, to tylko dlatego, że uwa-
żali nas już za swoich, i ani im w głowie nie świtało, 
że trzeba stąd do „wydyrdu” uciekać.

W jedzeniu nie byli wybredni i to nie tylko sołda-
ci, ale i oficerowie. Kapusta i ziemniaki, jak były, a do 
tego czaju ćwierć, to już było „haraszo”. Z boleścią 
słuchało się, gdy mówili, że ten jest od Żytomierza, 
ten od Poczajowa, ten z gubernii piotrkowskiej, ten 
z  lubelskiej… Wszystkie  te  bowiem miejscowości, 
były nasze, polskie i ci ludzie, w burych szynelach, 
byli Polacy, albo dopiero co przerobieni na Moskali.

Między  sołdatami  było  sporo  i  niezłych  ludzi, 
a  jeszcze  więcej  takich,  którzy  jak  zbawienia  wy-
glądali wojsk austriackich, aby przeszli  co prędzej 
„rykę” i zabrali ich w „plen”. Do naszych wojsk żalu 
nie mieli, ale do pruskich, to się im oczy iskrzyły. […]

Pierwsze  ich  wojska  idąc  pod  Kraków,  miały 
postawę dobrą, ubrani byli nieźle i jazda osobliwie 
z  trzechmetrowymi  dzidami,  wyglądała  okazale. 
Choć  bogiem  a  prawdą,  nasze  stare  ułany  drwiły 
z tych dzid. Świątek Michał, z Kozłowa, miał u siebie 
dwóch kozaków na kwaterze. A że im powiedział, że 
i on niegdyś służył przy ułanach, prosili go, aby im 
powiedział, dlaczego austriaccy ułani dzid nie mają 

– A bo to djabła warte – rzekł Świątek.
Ci bronili dobroci swych dzid, a Świątek im po-

wiada: – „Jestem już starszy i sterany, ale żeby mi 
dano tego konia, com na nim przy ułanach jeździł 
i ten pałasz, to choć ta takie długie dzidy macie, to-
bym was obydwóch od razu sprzątnął”. To rozgnie-
wało Moskaluszków i 3 dni do chłopa, żaden się ani 
nie odezwał.

Artyleryę mieli  bardzo nędzną  i nigdzie  jej nie 
mogli bezpiecznie ustawić. Ustawili ją na wschód za 
Gręboszowem, ale ledwo ze 3 dni tam stała, musiała 
się przenieść pod Siedliszowice, bo im nasi rozbili 
jedną puszkę. Tutaj, gdy tosamo się im stało, prze-
nieśli się do Zawierzbia, gdzie co prawda stali dość 
długo, ale ledwo paręnaście dali strzałów za Wisłę, 
bo kule ich doszły aż do Ujścia, odległego o kilometr 
od ich puszek, i wpadły w ich własne okopy. Kapitan 
artyleryi, widząc to, dał spokój pukaninie i „puszki” 
milczały, a gdy śnieg upadł, to je kazał pomalować 
na kolor biały, i na tem się skończyło.

Podziwiałem naszych chłopaków. Gdy szrapnel 
wpadł gdzie w ziemię, toć te wisusy, hajże z łopatą, 
aby skorupę co rychlej wykopać i nic sobie nie robili 
z tego, że inne tuż obok nich padały…

Mogłem uwierzyć słowom hetmana Czarnieckie-
go,  który  Szwedom oblegającym niegdyś Kraków, 
powiadał,  że:  „z waszemi  armatami nawet  się  już 
i małe dzieci oswoiły i wasze kule mi znoszą, abym 
niemi do was strzelał”. Zawierzbie, prócz rekwizycyj 
i strachu, nie wiele stosunkowo ucierpiało. Spaliło 
się  tylko  ze  dwie  stodoły,  a  przy  ratunku  jednego 
zapalającego  się  domu odznaczył  się  zimną krwią 
Wawrzyniec Mądry.

Za to Biskupice będą wojnę pamiętać.
W r. 1849, Moskale wracający tędy z Węgier tu 

się przeprawiali przez Wisłę, po moście łyżwowym, 
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i usypali tu duże szańce, które rozebrano na nowe 
wały  wiślane.  Opowiadał mi  ś.p.  ojciec,  że  jeden 
z Moskali, patrząc na nasz piękny kościół, powia-
dał: „Hej ty kościółku ładnyś, ale ty się kiedyś nie 
ustoisz…”

Biskupice  leżą  tuż  nad Wisłą,  która wylewając 
niegdyś, gdy wałów nie było, użyźniła grunta tutej-
sze i  ludowina gazdowała się nie ostatnio. Moska-
le nakopali w wale „dekunów” i siedzieli tu jak u P. 
Boga  za  piecem,  zabierając  ludziom,  co  się  tylko 
dało.  Te wały  takim nakładem budowane,  oddały 
naszym wrogom, nieocenione usługi, a zrazu Mo-
skale dziwili się, na co one są takie olbrzymie?

– My  im mówili  –  poczekajta,  niech  no  tylko 
śniegi zaczną topnieć, to wy się dowiecie, co nasza 
Wisła umie.

A  mówiliśmy  to,  bośmy  widzieli,  jak  Moskale 
w paru miejscach porobili w wale przechody za wał, 
gdzie kępami nocą szli nad samą wodę. Ile razy wy-
chodzili z kwater za wał, to płakali i żegnali się z lud-
nością, bo zwykle rano ich dużo brakło. Nasze kule, 
zasypywały ich w okopach, a ludzie ze zgrozą opo-
wiadali,  jak sołdaci w powietrze wylatywali  razem 
z ziemią. Na nic się im jednak i wał przydał: dzień 5 
maja zrobił kres ich panowaniu w Biskupicach, cho-
ciaż i wieś dostała pamiętnie.

Zgorzały domy i stodoły następujących gospoda-
rzy: Janowi Dymon – dom, Wacławowi Szkutnikowi 
dom i stodoła, Wojciechowi Wypych, to samo, dalej 
spalił się całkiem (tj. dom i budynki), Piotr Gruchała, 
Franciszek Micek, Józef Gądek, Juda Becker, Agata 
Curyło, Piotr Zaganiacz, Kazimierz Łacic, Antoni So-
bota, Tomasz Dziubaka, Felicja Sobota, Zofia Smoła, 
Karol  Rogoziński,  Andrzej  Skalak,  Jan  Bochenek, 
Maria Moryl, Agata Waleszczyńska, Benjamin Kaj-
ner,  Justna  Płaneta,  Jakub Gruchała,  Anna  Zaga-
niacz, Łucja Gądek, Teodor Koziara, Jan Szkutnik, 
Michał Deszcz, Wincenty Gruchała, Bartłomiej Gru-
chała, Franciszek Świątek, Anna Ząbek, Izaak Poło-
necki, Filom. Ewa Moryl, Karolina Sobota, Jan So-
bota, Mirla Kajner, Maciej Dybis, Maciej Wytrwał, 
Józefa Majchrowska, Jacenty Cira, Andrzej Broda, 
Jan Pawlina, Fiszel Eder i same domy: Gabriel Gru-
chała, Marcin Majchrowski, Katarzyna Kulik, Izaak 
Nejsztut, Ewy Moryl i Franciszek Rogoziński.

Z  ludzi  tylko  kobieta  Szatanka  z  ran  pomarła 
reszta Bogu dzięki  żyje  i  czeka Bożego  i  ludzkiego 
zmiłowania, a dziękuje P. Bogu, że lubo żyje pod go-
łem niebem, to przecież żyje bez Moskali i ich obie-
canek słodkich, których nie szczędzili, zwłaszcza nie-
świadomej ludności. A że tu nie brakło świadomych, 
toć im zwykle odpowiadano: „A jakże może Moskal 
dać wolność  i  prawa  dobre,  kiedy wam  ich  dotąd 
nie dał”. Tu zamykało im gęby i wzdychając ciężko 

mówili:  „Wot żeby Hospod Boh dał  już mir,  to by 
było wsio haraszo, my by paszli, do swych rebenków 
(dzieci), bo mój nawet jeszcze na chreszczony”.

Ujście Jezuickie

Wieś Ujście Jezuickie leży tuż przy ujściu bystre-
go Dunajca do Wisły, naprzeciw Opatowca, leżącego 
na wzgórzu, po lewej stronie Wisły. Miła ta wioska, 
odznaczała  się większą  inteligencyą mieszkańców, 
którzy słynęli z dorodnych ludzi i zamożności. Bie-
luchne domki otaczały śliczne sady, przynoszące nie 
małe zyski właścicielom, którzy furmaniąc, z prze-
wożonymi tutaj z Królestwa towarami, do Tarnowa, 
czy Żabna, nie  słychali  co  to  bieda  i  przednówek. 
W  ostatnich  czasach  p.  Menasze  Fisch,  obrotny 
izraelita, prowadził na dużą skalę wyrób z wikliny 
koszykarskiej;  Ujszczanie  mieli  więc  całą  jesień, 
zimę i wiosnę niezgorszy zarobek. Fabryka ta pro-
wadziła  się  w  starodawnym  murowanym  piętro-
wym śpichlerzu  (dziś  spalony), w którym niegdyś 
przechowywała okoliczna szlachta złote zboże, skąd 
go galarami  i  szkutami  spławiano modrą Wisełką 
do Gdańska. Widać,  że  chłopi  tutejsi umieli  robić 
galary i szkuty, bo jest dużo rodzin, noszących na-
zwę „Szkutniki”.

Wieś ta słynie jeszcze i z tego, że tędy przepra-
wił się w r. 1863 dyktator Langiewicz, wraz ze swym 
adjutantem w spodnicy, panną Pusyowójtow, a stąd 
ich odwieziono do Siedliszowic. Mylnie przeto nie-
którzy pisarze piszą, że fakt ten miał miejsce w Uj-
ściu Solnem.

Dwór, tutaj będący rozparcelowali tutejsi gospo-
darze między siebie, a trzeba im przyznać, że mieli 
rozum, bo go kupili z pierwszej ręki od życzliwego 
pana Kalksteina, i nie czekali, aż im kto z grubym 
zarobkiem ziemię sprzeda.

Wisła otacza piękną tę wioskę w półkrąg, a wikli-
ny corocznie rozbrzmiewały prześlicznymi głosy sło-
wików, które, jakby najęte, nuciły tutaj swe pieśni.

W ostatnich latach usypano tu olbrzymie wały, 
które posłużyły Moskalom na okopy, z których, jak 
sądzili, nie prędko wyjdą.

Rosyanie  rozlali  się  po  całej  spokojnej  wiosce 
i  gospodarowali  tu,  jak wszędzie. Modlili  się, wy-
bijali  pokłony,  a  brali,  co  się  dało,  bez  pardonu. 
Słusznie powiedział o nich nasz miły śpiewak (któ-
rego pieśni: „Lecą liście z drzewa”, któż nie zna?), 
że „Moskale mają wiarę, ale nie mają nadziei i miło-
ści” i w ich religii tych wielkich dwóch cnót brakuje 
dotąd. A jak powiedział wielki apostoł narodów, św. 
Paweł, że choćby miał taką wiarę, żeby góry z miej-
sca na miejsce przenosił,  choćby dał  ciało  swe na 
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męki, choćby tak śpiewał, jak sami aniołowie w nie-
bie, a miłości by nie miał – nic mu nie pomoże, to 
i Moskalom wiara sama na nic się przyda. Nieste-
ty, widzimy, że tej cnoty brak nie tylko Moskalom, 
ale  i nam, noszącym nazwę „katolików”… i klęska 
wojenna tej miłości nie tylko nas nie nauczyła, ale 
okruchy jej, jakie w nas były, poszły gdzieś, jak mąka 
w pewnym młynie na „rozkurz”.

Widać, że mieli surowy nakaz, aby kobietom dać 
spokój  i  choć  trudno  im nie przyznać,  że  się dość 
poprawnie u nas znaleźli, to jednak trzeba i to po-
wiedzieć, że widząc tutaj urodziwe i inteligentne ko-
biety, nie mogli sobie dać rady.

Pewnego dnia przyszło dwóch oficerów do pew-
nej młodej gosposi, która ma męża na wojnie, i je-
den z nich bez ceremonii  jej oświadczył, po co do 
niej  przyszedł  pod wieczór. Rezolutna Ujszczanka 
odparła z oburzeniem: „żeś się pan źle wybrał, bo 
u nas takim, towarem kobiety nie handlują”. A gdy 
Moskal stał się aż nadto natarczywym, kobieta wy-
darła się z łapy moskala i uciekła z domu, a on za to 
powybijał w domu okna i zemścił się na naczyniach 
kuchennych.  Rano  poszła  na  skargę  do  kapitana, 
u którego zastała owego „maładca gaficera” i przed-
stawiła  swą  żałobę.  Kapitan  się  jej  zapytał,  czyby 
tego pana poznała?

– A oto ten pan, co tu siedzi – powiada.
Nie  było  rady,  kazał  mu  „haziajkę”  zaspokoić, 

a za szyby i niewinne trzopy dał kobiecie coś, ale po-
tem wyszedł za nią i powiada jej:

– Wot ty durna, ja by tiebia za nocleg dał sto 
rubli!

Jużto  trzeba przyznać, że Moskale do płci żeń-
skiej w tej okolicy nie mieli najmniejszego szczęścia.

Pukanina z okopów od listopada do 2 maja b.r. 
trwała bez ustanku. Ciągle się słyszało głos „pu, pu”, 
bo strzał odbijał się o wysoki brzeg pod Opatowcem 
i chłopi mówili, że to wygląda, jakby pies szczekał: 
hau, hau!

Kiedy im nie dano rabować, to za to sołdat za-
strzelił  Stanisława  Deszcza,  niemowę,  młodego 
i pracowitego młodziana, w jego własnym ogrodzie. 
Niestety, kule nie oszczędziły i innych. I tak został 
zabity Michał Haliniak, młody, pracowity i rozumny 
gospodarz; Jakub Moryl, mój dobry koleżka szkol-
ny; Władysław Kaczmarczyk, Jan Matyas, listonosz 
i Honorata Kaczmarczykówna.

Nastał wreszcie sądny dzień na Moskali, 2 maja, 
i trzeba było dobrą pozycję opuścić, której wściekle 
bronili.

W czasie bitwy zgorzało sporo budynków, a mia-
nowicie:  Franciszkowi  Mikule  stajnia,  Teofilowi 
Szumlas  dom,  Zofii  Szarek wszystko,  Podgórskie-
mu  stodoła,  Annie  Gładysz  wszystko,  Franciszek 

Bochenek  wszystko,  Józefie  Boroniec  dom,  Józef 
Romański dom, Ciukaj stracił dom, Leon Pawlina 
stodołę,  Paweł  Gładysz  wszystko,  Józefa  Świerk 
stodołę i stajnię, Stanisław Kaczmarczyk wszystko, 
Jan Wolański wszystko, Walenty Barański wszyst-
ko, Szymon Tomasik wszystko, Stanisław Dymon, 
Barbara Myślińska, Franciszek Skalak, Franciszek 
Szarwark,  Karolina  Haliniak  wszystko;  Andrzej 
Bochenek stodoła, Franciszek Stalica dom i stodo-
ła, Abram Połonecki dom, Aleksander Kampf dom 
i Maria Kieca wszystko. 

Zboże, sprzęty domowe i rolnicze, koni i bydła 31 
sztuk, sady rozkoszne, wszystko poszło i przepadło, 
ale  co Moskal musiał  zrobić wynocha  z Ujścia,  to 
musiał. 

Prócz  tego, Moskale  rozebrali  tu  8  budynków, 
ukradli 4 konie  i 80 sztuk świni, a o kurach  i gę-
siach, to już szkoda pisać.

Do żydów mieli osobliwsze nabożeństwo. Pocie-
szali ludzi, że jak Rosya wygra, to z jewrejami zrobi 
poriadok, ale nasi ludzie mówili: a czemuż Moskal 
za Wisłą nie zrobił z nimi porządku, ale w miastach 
jest  ich  jeszcze więcej niż u nas,  i moskale z nimi 
handlują  najwięcej.  Przybył  do  domu  gospodarza 
w Biskupicach sołdat z pozycji i zastał akurat żyda, 
który tam wstawiał szyby w oknach. Moskal skoczył 
do  ściany,  zdjął  obraz  z  ukrzyżowanym Zbawicie-
lem, postawił go na stole – ujął karabin, jak do wy-
strzału, stanął oko w oko z żydem i pyta: 

- Ty jewrej, co ty temu Spasitielowi zrobił, za co 
go ty ubił? 

Żyd się zaląkł, ale powiada:
- Nu, proszę pana,  ja Go przecież nie  zabił, bo 

wtedy o mnie jeszcze ani ptaki nie świergotali.
Ja tibia, sukinsynu ubiję, bo żebyś ty go nie ubił, 

to i jabym nie musiał siedzieć w okopie – i trzyma 
żydowi lufę przy piersi. Ale gospodarz jął uspokajać 
Moskala, a żyd czmychnął cichcem do domu.

Sołdat obraz zawiesił na ścianie, pokłonił się mu 
parę razy, boć u nich wiara we dzwonach, a nabo-
żeństwo  w  pokłonach,  ale  cóż,  kiedy  zawdy  palą 
wodę warzą, i prawdę o nich powiedział kiedyś wiel-
ki  nasz  pisarz,  Kraszewski,  że  „dla Moskali  Jezus 
Chrystus ani się jeszcze nie urodził, ani nie umarł”. 
(„Rachunki roku 1866, str. 27).

Kosa śmierci miała tutaj harówę niemałą, a gę-
ste mogiły  będą  długo  o  tem dawały  świadectwo. 
Na placu, gdzie mogła być szkoła, spoczęli jedni, na 
błoniach i ogrodach drudzy; wszystko dziś śpi snem 
wiecznym obok siebie i przychodzi mimowolnie na 
pamięć wiersz Mickiewicza:

„Tam i ci, co zginęli, i ci, co się wdarli,
Pierwszy raz pokój wieczny ze sobą zawarli”…
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Mogiły  są  oznaczone  krzyżykami  i  drutem ob-
stawione. Na krzyżyku jednym po rusku napisano: 
„Mir prahhu twojemu”, na innym: „Budiet im zemla 
lechta”. W ogródku u chłopa Śliwy jest mogiłka z 24 
wojakami. Na niej dziewczęta posadziły kwiaty. O, 
ludu polski, pamiętaj o tych mogiłach, bez względu, 
kto w nich spoczywa, bo ci ludzie, ludzie nasi, padli 
w obronie Ojczyzny i co mieli najdroższego – bo ży-
cie, złożyli ochoczo na ołtarzu Ojczyzny. A żołnierz 
rosyjski,  po  śmierci,  nie  jest  już  wrogiem,  trzeba 
uszanować ziemi kawalątko, gdzie złożony, bo tego 
wymaga ludzkość, a i na władze nasze surowo na-
kazały  szanować mogiły,  bez względu,  kto w nich 
spoczywa.

Szanując mogiły  tutaj, mamy nadzieję,  że  nasi 
bracia uszanują  także mogiły naszych synów, mę-
żów  i braci, którzy  tam padli,  i  jak zmówią za  ich 
dusze gorący paciorek, jak my tu nie chwalący się, 
mówimy za dusze tu poległych.

Dziś w Ujściu spokój, ludność pracuje co sił, nie 
traci ducha i ma w Bogu nadzieję, że na tej łez doli-
nie, da Bóg, i to przeminie.

Wracając do domu, po zwiedzeniu tej kochanej 
wioski, stanąłem przy stojącej za wsią murowanej 

kapliczce, która też dostała za swoje od kul  i wes-
tchnąłem do Pana Boga słowy nieodżałowanego pi-
sarza ludowego, Gawlewica:

„Panie! Nam tyle krwi już zmarnowano,
Że nas już straszy, bladość własnych lic,
Tyleż poświęceń na darmo składano?
Za tyle ofiar, nie odbierzem nic?...
Wszakżeśmy żywi złożeni do trumny –
Trupy nie płaczą, o Panie!
A nam już od łez zmokły całuny,
Bo kiedyż, kiedy Twoje pioruny
Zagrzmią na zmartwychwstanie?
………………………………..
Nie daj nas więcej rozciągnąć na murach,
Zatamuj z rany buchającą krew,
Pozwól nim, pozwól wytrwać przy sztandarach
I nowej pracy pobłogosław siew….
A sztandar naszych legionów bohatersko walczą-

cych daje nam niezłomną nadzieję, że nasze ofiary 
dzisiejsze nie pójdą na marne. To nas pociesza.

C.d.n. J. Bojko
„Piast” 1915, nr 40.

Na mapie TARNAUER KREIS przedstawione są zarówno granice gmin jednostkowych [linia cienka – czarna], 
dominiów [linia czerwona], na których władzę administracyjną sprawował właściciel majątku poprzez mandatariu-
sza. Mapa rękopiśmienna z lat 1848 - 1850. Skala liczbowa: 1: 2880. Wymiary: 80 x 66,9 cm. [Archiwum Narodowe 
w Krakowie [dalej: ANKr], sygn. 3049.

 *** 
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
„My dzieciaki, przedszkolaki,
Uroczyście przyrzekamy,
Że na co dzień już od progu
Wesoło się uśmiechamy…
 
By dzień każdy był niezwykły,
O to wszyscy się staramy.
Przedszkolakiem być na medal,
Uroczyście przyrzekamy’’.

13 listopada 2019 r. był z pew-
nością dniem wyjątkowym w na-
szym przedszkolu. Właśnie w tym 
dniu najmłodsze dzieci dołączyły 
do  grona  przedszkolaków.  Paso-
wanie na przedszkolaka to pierw-

sza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu bieżącego roku po raz pierwszy rozpo-
częły swoją przygodę z przedszkolem.

Swoją obecnością zaszczycił nas wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil, który skierował wiele cie-
płych słów do swoich najmłodszych mieszkańców gminy i obdarował wszystkie dzieci prezentami.

Pasowanie na przedszkolaka dla najmłodszych było ogromnym przeżyciem ale dzieci trzymały się 
bardzo dzielnie. Z uśmiechem na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki otrzymując od 
rodziców gromkie brawa.

Dyrektor, za po-
mocą  „czarodziej-
skiego ołówka” do-
konała uroczystego 
Aktu  pasowania. 
Nie  zabrakło  ży-
czeń,  upominków 
i dyplomów.

Na  pewno  był 
to  niezapomniany 
dzień,  pełen  emo-
cji i miłych wrażeń 
zarówno dla dzieci, 
rodziców i nauczy-
cielek.

Małgorzata Gądek 




