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Wspomnień czar - czas podziękowań! 

W związku z podjętą przeze mnie decyzją przejścia na emeryturę, czuję się 

w obowiązku napisać kilka słów podziękowania dla wszystkich ludzi związanych 

z Gruszowem Wielkim, których miałem przyjemność poznać i z nimi współpracować przez te 

37 i pół roku pracy w miejscowej szkole. Proszę wybaczyć, że trochę powspominam, ale 

chciałem w ten sposób wyrazić szacunek dla pewnych ważnych osób, związanych ze szkołą 

i środowiskiem lokalnym.  

Na wstępie słowa wdzięczności kieruję do ówczesnego Inspektora Oświaty pana Jana 

Sosina, który mnie do Gruszowa skierował oraz pani Dyrektor Zofii Banaś, która mnie 

w 1985r. zatrudniła. Kolejnymi Dyrektorami byli: pani Maria Pinas /1 rok/, a następnie przez 

14 lat pani Maria Maciąg, której wiele zawdzięczam. Praca w starej szkole miała specyficzne, 

trudne warunki lokalowe, ale atmosfera była w niej wyjątkowa. Nie zapomnę ogromnego 

zaangażowania Rodziców w życie szkoły. Pozwolę sobie wspomnieć kilka nazwisk 

ówczesnej Rady Rodziców: Maria i Ryszard Taraskowie, Zofia i Marian Wojtytowie 

Genowefa Bania, Halina Kuta, Maria Wawrzoła, Cecylia Pudełko. Po 10 latach pracy w starej 

szkole, w 1995 roku, ówczesna pani Dyrektor Maria Maciąg wprowadziła nas do nowego 

budynku, który został wybudowany w dużej mierze  dzięki ogromnemu sercu gruszowianina, 

powojennego emigranta do USA – pana  Władysława Sikory. Kilkakrotnie wspierał on szkołę 

darowizną, aż ostatecznie zapisał spadek w ogromnej na ówczesne czasy kwocie,  kilkuset 

tysięcy dolarów. To właśnie jemu przede wszystkim Gruszów zawdzięcza dzisiejsze warunki 

do nauki i pracy dla miejscowego środowiska. Kiedy powstało Gimnazjum, szefową była pani 

Marta Gadziała, po której w 2002r.  kierowanie placówką przejął pan Marcin Jarzwiec. 

W 2003 roku na emeryturę odeszła dyrektorka PSP Maria Maciąg, a od roku 2003/2004 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum stworzyły jeden Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Gruszowie Wielkim. Dyrektorem ZSPiG został Pan Marcin Jarzwiec, a wicedyrektorem 

pan Dariusz Węglowski. Od tamtej pory po dziś dzień Dyrektor Marcin Jarzwiec 

modernizuje, przebudowuje /nowe sale lekcyjne/, usprawnia i upiększa szkołę.  

Przez wiele lat, a szczególnie w czasie funkcjonowania ZSPiG współpracowałem 

z moim serdecznym kolegą Robertem Pacześniowskim, z którym przeżyliśmy wiele 

sportowych emocji. Nowa szkoła, w której była sala gimnastyczna i boisko (początkowo 

piaszczyste) ogromnie zmieniły warunki do uprawiania sportu. Później powstało nowe 

boisko, które stworzyło kolejne możliwości rozwoju dla naszej młodzieży. Dzięki dużej 

sympatii Dyrektora do sportu szkolnego, nigdy nam nie brakowało sprzętu sportowego 

przeznaczonego do  gier zespołowych i dyscyplin lekkoatletycznych. Młodzież utalentowana 

sportowo chętnie uczestniczyła w dodatkowych zajęciach SKS, przez co dawała mi wiele 

radości, osiągając sukcesy na różnych szczeblach – od gminy do województwa.  

Największymi sukcesami indywidualnymi były finały wojewódzkie w lekkoatletyce 

na stadionie AWF w Krakowie. Najwyższe miejsca osiągali tam: Krystian Bator w skoku 

w dal 4 miejsce /5,55 m/, Jarosław Taraska w rzucie oszczepem 4 miejsce 34,14 m, Barbara 

Rzeźnik 6 miejsce w biegu na 100 m, Dudek Maciej 6 miejsce w biegu na 300 m, Kot Jowita 

7 miejsce w pchnięciu kulą, Chmura Justyna 8 miejsce w rzucie oszczepem, Cur Dawid 



8 miejsce w rzucie oszczepem, Arkadiusz Bomba 10 miejsce w biegu na 1000m, 

Dorota Ciećko 6 miejsce, a Małgorzata Ryczek 9 w tenisie stołowym.  

Jeśli chodzi o zespołowe gry sportowe to muszę tu wspomnieć drużynę dziewcząt 

z okresu gimnazjum, która pod wodzą mojego kolegi Roberta Pacześniowskiego, zdobyła 

4 miejsce w Halowej Piłce Nożnej w finale wojewódzkim. Sukcesami w grach zespołowych 

szczególnie wyróżniła się też grupa chłopców z ostatnich lat, którzy zdobyli wiele tytułów 

Mistrza i V-ce Mistrza Powiatu w halowej piłce nożnej, w piłce koszykowej, piłce ręcznej 

i turnieju „Piłkarskie 6-tki”. Byli to przede wszystkim zeszłoroczni absolwenci: Krystian 

Urban, Dawid Cur, Bartosz Kuta, Tomasz Stępnik, Hubert Żelazny, Bartosz Taraska, Oskar 

Toczek oraz Karol Gagatek, Wojciech Podosek i Tomasz Kupiec. Dużo radości sprawił mi 

ostatni sukces sportowy w mojej pracy czyli V-ce Mistrzostwo Powiatu drużyny dziewcząt 

w IMS Halowej Piłki Nożnej, w składzie: Jowita Kot, Anna Żelazny, Patrycja Kijak, Kamila 

Kilian, Angelika Ruman, Milena Żurawska, Oliwia Michalczyk i Julia Kawa.  Autorami 

wszystkich zdobytych bramek była Jowita Kot. Dziś cieszy mnie jeszcze ogromnie duży 

talent sportowy Kamila Kuty, który będąc uczniem klasy 4, uzyskał najlepszy wynik testu 

sprawnościowego SKS 2022 w całej szkole. Z pewnością przed nim jeszcze wiele sportowych 

sukcesów.  

Nie mogę zapomnieć o słowach wdzięczności dla Pani Gosi Bomby, która zawsze 

uśmiechnięta dbała, by sekretariat sprawnie funkcjonował, dla Pani Barbary Kogut, która 

umieszczała relacje o naszych sukcesach sportowych na stronie szkoły, dla pracowników 

obsługi, którzy robili wszystko, by szkoła była czysta i estetyczna. Z panem Tadziem Chmurą 

realizowaliśmy wiele dobrych pomysłów na usprawnianie pracy szkoły od strony technicznej. 

Księdzu Markowi dziękuję za pogodę ducha, uśmiech i dobre słowo, a Pani Beacie Kucie 

za bezinteresowną pomoc przy tworzeniu różnych okolicznościowych dekoracji.  

Kończąc, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy stworzyli dla mnie 

wyjątkowy klimat całej uroczystości pożegnalnej. Panu Dyrektorowi za wiele ciekawych 

pomysłów i zielone światło dla artystycznych szaleństw, pani Ani Więcek i Ewelinie 

Wątrobie za piękny  program, który dał mi wiele wzruszeń oraz za dekoracje, młodzieży oraz 

koleżankom i kolegom z Grona Pedagogicznego za liczny udział w tym programie. Radzie 

Rodziców na czele z Przewodniczącą Panią Bożeną Banią, ale również: P. Ani Tarasce, 

P. Barbarze Dudek, P. Lucynie Żelazny, P. Ewie Sadko, P. Ani Sajderze, P. Katarzynie Zych, 

P. Joannie Kowal, P. Iwonie Urban P. Agnieszce Kilian za zgromadzenie materiałów 

archiwalnych i liczne piękne prezenty pamiątkowe. Jest jeszcze zapewne wiele osób, którym 

winien jestem wdzięczność, ale nie sposób wymienić każdego. Wszystkim za wszelkie dobro 

dziękuję.   

Trudno mi uwierzyć,  że ten czas tak szybko minął. Dziś jednak stoją przede mną 

nowe, rodzinne wyzwania, ale jestem bardzo wdzięczny losowi, że mogłem pracować w tej 

szkole i z tymi ludźmi, bo czuję się zawodowo spełniony. Gruszów Wielki ma na zawsze 

specjalne miejsce w moim sercu.  

Na progu Nowego 2023 Roku życzę wszystkim dużo zdrowia, spełnienia 

najskrytszych marzeń i wszelkiej pomyślności. 

 

Ze sportowym pozdrowieniem – Jerzy Dąbrowa.  


