
 
 

Nr 8 SIERPIEŃ ‘2012 Ukazuje się od 1991 roku 

 

 
 Głos Gruty        str. 1 

 

DNI GMINY GRUTA I DOŻYNKI 

24-26 sierpnia 
 

ZACZĘŁO SIĘ W PIĄTEK… 
 

Punktualnie o godz. 17 w piątek spod kościoła 

wyruszył kolorowy korowód. Byli w nim harcerze, 

kolarze, strażacy, pracownicy samorządowi. Na czele 

szły panie: wójt Halina Kowalkowska i przewodnicząca 

Rady Gminy Renata Templin. Przemarsz „ozdobiły” 

cztery wozy strażackie. Chociaż sierpniowa pogoda był 

wyjątkowo kapryśna, tradycyjny pochód inaugurujący 

DNI GMINY GRUTA był udany. Oczywiście zawsze 

pozostaje niedosyt, że mieszkańców powinno być 

więcej. No cóż… Jednak bacznie obserwując przemarsz 

w wielu oknach dostrzegłem zaciekawionych 

mieszkańców, co świadczy  niewątpliwie o tym, że 

coroczne święto gminy nie jest im obojętne…   
 

 
 

Godzinę później w sali głównej Urzędu Gminy odbył 

się koncert artystów z Kijowa. Dwie sopranistki 

Wiktoria Rożkowska i Natalia Kovalenko oraz muzycy 

Ilona Shulak (fortepian), Sergii Karas (skrzypce), 

przedstawili urozmaicony rosyjsko-polski program, od 

najpiękniejszych romansów naszych wschodnich 

sąsiadów – co było główną ideą – piosenki Anny 

German. Ukraińscy artyści bardzo się podobali. 

Potwierdziły to owacje na stojąco. Piękne, wzruszające 

melodie od „Powrotu do romansu” po „Człowieczy los” 

całkowicie zawładnęły publicznością.  

– Dziękujemy państwu za tak ciepłe przyjęcie. 

W waszej sali, śpiewało się nam naprawdę wspaniale – 

powiedziała po koncercie Natalia Kovalenko. – Dodam, 

że koncert w Grucie odbył się niemal w przeddzień 

trzydziestej rocznicy śmierci piosenkarki. 

Młodzież wręczyła artystom róże, a wójt gminy 

Halina Kowalkowska ofiarowała im drobne upominki. 
 

 
 

Organizatorom wyjątkowego wieczoru należą się brawa. 

 

SOBOTA: RAJD, FOTOGRAFIA I WIERSZE 
 

– Spotkaliśmy się w Grucie przy urzędzie. W trasę 

wyruszyliśmy około dziewiątej rano – mówi komandor 

rajdu Mariusz Kurkus. – Pierwsza miejscowość do której 

dotarliśmy to Boguszewo. Tu zwiedziliśmy dwór 

wybudowany na przełomie XVI/ XVII, unikalną  

budowlę Ziemi Chełmińskiej. Kolejna wieś to Słup 

i poznawanie historii kościoła p.w. św. Anny. Po czasie 

poświeconym przeszłości trzydzieścioro uczestników, 

wśród których były osoby z Grudziądza, Jabłonowa 

Pomorskiego i oczywiście naszej gminy, nadszedł czas 

na grochówkę i kiełbaski zafundowaną przez szkołę 

w Grucie. Było też krótkie spotkanie z sołtys Agnieszką 

Wesołowską. 

Biorący udział w rajdzie pojechali jeszcze do Słupa-

Młyna, rezerwatu „Dolina Osy”, Orla (zwiedzanie dworu 

zbudowanego w latach dwudziestych XX w). Następnie 

do Salna (tu podziwiano zabytkową kuźnię z 1867 r. 

w stylu neogotyckim. To wyjątkowy zabytek tego 

rodzaju w naszym województwie). 

– Plan wykonaliśmy w stu procentach. Najważniejsze, 

że sprzyjała nam pogoda – podsumowuje M. Kurkus. – 

Ideą naszej turystycznej wyprawy, oprócz poznawania 

zabytków znajdujących się na terenie naszej gminy, było 

też promowanie zdrowego trybu życia. Chcieliśmy 

przypomnieć,    że    ruch    i   przebywanie   na  świeżym  
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powietrzu to zasady, które czynią nas silniejszymi, 

relaksują. 

Organizatorzy dziękują Tomaszowi Piwowarskiemu za 

ciekawe opowieści o zabytkach oraz Marcinowi 

Gizickiemu, właścicielowi firmy „MAD-SAR” Szkolenia-

Asekuracja- Ratownictwo za profesjonalne zabezpieczenie 

rajdu od strony medycznej.  
 

 
 

Sobotnie popołudnie i wieczór w GCK upłynęły pod 

znakiem fotografii i wierszy.  

O godz. 17 zaczęła się wystawa Projekt Photomania – 

eTwinning. Zaprezentowanych zostało trzydzieści jeden 

zdjęć gimnazjalistów z Gruty. Wystawę otworzyła 

Magdalena Głowacka, chwilę później ciekawie 

o utalentowanej młodzieży mówiła dyrektor szkoły 

Marzena Samborska.  

– Photomania, to już piąty projekt realizowany 

w ramach edukacyjnego programu Unii Europejskiej 

eTwinning – łączenia i współpracy szkół w Europie za 

pośrednictwem mediów elektronicznych. Program ten 

promuje wykorzystanie technologii informacyjno- 

komunikacyjnych w szkołach – powiedziała dyrektor.     

Zwiedzający z uwagą obejrzeli fotografie m.in.: Klaudii 

Kozłowskiej, Dominiki Gumińskiej i Mateusza Fausta. 

Fotografie wykonane były nie tylko aparatami cyfrowymi 

i tradycyjnymi, ale także telefonem komórkowym. Efekt 

bardzo dobry w każdym wykonaniu. Wystawa będzie 

czynna w GCK przez najbliższy miesiąc. Zapraszamy! 
 

 
 

Druga część kulturalnego wieczoru przebiegała pod 

znakiem wierszy. Po raz pierwszy publicznie 

zaprezentowała swoje wiersze Wiesława Wesołowska ze 

Słupa. I trzeba przyznać, że debiut wypadł dobrze.  

Po niej kilka najnowszych swoich wierszy przeczytał 

Stanisław Raginiak. – Za miesiąc ukaże się mój nowy 

tomik „Niech niebo pochłonie”, z którego to pochodzą 

przeczytane dziś utwory – powiedział autor. 

Wieczór (chociaż tłumów nie było) należy uznać za 

ciekawy. Po części oficjalnej jeszcze przez godzinę trwały 

rozmowy w GCK, zarówno o poezji jak i o sprawach, które 

ona porusza.  
 

 

NIEDZIELA DOŻYNKOWA  

– FINAŁ DNI GMINY GRUTA 
 

 
 
 

Dobiegły końca obchody DNI GMINY GRUTA, które 

bardzo uroczyście zwieńczyło ŚWIĘTO PLONÓW, czyli 

DOŻYNKI. Odbyły się w szczególnym dniu dla naszego 

regionu. 26 sierpnia rozpoczęła się peregrynacja kopii 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji 
Toruńskiej.     

Jeszcze wszystko świeże w pamięci: kulturalno-sportowe 

imprezy, ale przede wszystkim niedzielne święto naszych 

Rolników. Bazując na zebranych opiniach mieszkańców 

gminy (i nie tylko), bezsprzecznie trzeba przyznać, że 

wszystko się udało prawie w stu procentach. Przede 

wszystkim nie zawiedli mieszkańcy. Organizatorzy stanęli na 

wysokości zadania. Nasza władza (z wójt Haliną 

Kowalkowską na czele) również zasłużyła na wielkie słowa 

uznania. Dziękujemy: księdzu Arkadiuszowi Relidzińskiemu 

za mszę dziękczynną i piękne kazanie, strażakom, 

stowarzyszeniom, sołectwom, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej, Warsztatom Terapii Zajęciowej, Paniom ze 

szkolnej kuchni, sponsorom, wszystkim występującym 

zespołom, chórowi. Jednak przede wszystkim pokłon 

oddajemy naszym ambitnym, ciężko pracującym Rolnikom.  

Chylimy czoła przed Gospodarzami naszej gminy.  

Proszę Państwa, za nami duże wydarzenie społeczne. To 

miłe, że w obiektywnej ocenie wielu mieszkańców 

najważniejszy dzień – niedzielne Święto Plonów i wszystko, 

co się z nim wiązało zostało pozytywnie ocenione. Na 

podkreślenie zasługuje ogrom pracy organizatorów. Jednak 
osobno trzeba podkreślić znakomite (pełne dobrej kuchni) 

starania Stowarzyszeń i Sołectw. To wręcz 

nieprawdopodobne, ile Panie i Panowie przygotowali potraw, 

ciast! Chyba nawet najbardziej wybredni goście przyznają, że 

było w czym wybierać. Brawo! 

Nasza Pani wójt i pozostali przedstawiciele samorządu 

niewątpliwie mają prawo do satysfakcji z dobrze wykonanego 

zadania. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wójt Halina 

Kowalkowska i sekretarz gminy Jarosław Poznański byli na 

dożynkach do końca.  

Bez wątpienia gratulacje należą się też wielu pracownikom 

samorządowym.  
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Na dożynkach nie brakowało dobrej muzyki, 

najróżniejszych konkursów. Był oczywiście konkurs na 

najpiękniejszy wieniec, za który w tym roku główna 

nagroda powędrowała do Jasiewa.  

Ale po kolei. 

Niedzielę dożynkową poprzedzała spora niepewność 

organizatorów, której powodem była aura. Niemal każdego 

dnia padał deszcz. W przedpołudnie Święta Plonów nad 

Grutą wisiały ciemne chmury. Obawiano się, że opady 

mogą pokrzyżować starannie przygotowaną uroczystość.  

Msza święta rozpoczęła się o godz. 14. Kilka minut 

wcześniej spadła ostatnia kropla. Opatrzność najwyraźniej 

ulitowała się nad organizatorami. Na horyzoncie pojawiło 

się słońce… 
 

 
 

Korowód dożynkowy w asyście strażaków, na czele ze 

starościną Beatą Czepkowską z Annowa i starostą Józefem 

Teresakiem z Wiktorowa, ruszył do kościoła. Przepiękne 

wieńce nieśli wybrani przedstawiciele wsi. Obok wójt 

Haliny Kowalkowskiej i przewodniczącej Rady Gminy 

Renaty Templin szli również poseł RP Janusz Dzięcioł 

z małżonką Wiesławą, przedstawiciel Urzędu 

Marszałkowskiego Janusz Kołodziejski oraz radni Piotr 

Szynkowski i Marian Kleszczewski. 
 

 
 

Mszę dziękczynną odprawił ksiądz Arkadiusz 

Relidziński. Podczas nabożeństwa poświęcił wieńce, 

pobłogosławił bochen chleba upieczony z tegorocznych 

zbiorów.  

– Największe słowa uznania kieruję do naszych 

gospodarzy, bo to dzięki nim możemy dziś dziękować 

Bogu za tegoroczne plony, za polski chleb – powiedział 

kapłan na początku nabożeństwa. – To rolnicy są solą tej 

ziemi. To ich ciężka praca sprawia, że na polskich stołach 

nie brakuje chleba. 

Później, podczas kazania, wierni usłyszeli z ust księdza 

między innymi: – Chwała wam ludzie pracy na roli. 

Doskonale wiecie, że nie wystarczy najlepsza wiedza 

o uprawie ziemi. Doskonale wiecie, ze nie wystarczy 

sztuka nawożenia, umiejętna walka z chorobami 

i szkodnikami roślin, nie wystarczy technika. Żeby ziemia 

wydała plon potrzeba czegoś więcej. Potrzebne są 

odpowiednie warunki atmosferyczne (…). Tego żaden 

człowiek nie jest w stanie zapewnić. Może to uczynić 

jedynie Bóg. Dlatego rolnictwo to przestrzeń współpracy 

Boga i człowieka (…). Żniwa i wieńczące je dożynki mają 

wymiar sakralny, to znaczy święty. Żniwa i dożynki to 

nasze wyznanie wiary w Tego, który Jest, który jest 

Stwórcą, który sprawia, że ziemia uprawiana przez rolnika 

staje się urodzajna, wydaje plony i owoce (…). Szczęść 

Wam Boże w dalszej pracy i Bóg zapłać za tegoroczny 

chleb i za wszystko.  

Na koniec mszy glos zabrała wójt Halina Kowalkowska, 

podziękowała gospodarzom za żniwa. – To dla mnie 

ogromny zaszczyt, że jako wójt gminy Gruta mogę złożyć 

na wasze ręce najszczersze wyrazy uznania za tegoroczny 

trud – mówiła dalej. – Mój szacunek dla waszej pracy jest 

tym większy, ponieważ w tym roku wspólnie przeżyliśmy 

ogromną klęskę związaną z wymarznięciem plonów. 

Wdzięczna jestem wszystkim, którzy biorą udział w naszej 

uroczystości. Moje uznanie kieruję także do tych, którzy 

wykonali wspaniałe wieńce. Wszystkich obecnych na mszy 

świętej zapraszam na dalszą część święta plonów na plac 

szkolny, gdzie dokonamy tradycyjnego łamania chleba 

i podzielimy się nim. Niech Bogu będą dzięki za 

tegoroczne plony. 
 

 
 

Po zakończonej mszy ułożono wieńce na platformie 

i orszak dożynkowy ruszył w kierunku szkoły, gdzie na 

boisku trwały dalsze uroczystości. Starostowie Święta 

Plonów jechali bryczką, której tradycyjnie właścicielem 

i woźnicą był Janusz Miąsko. 
 

 
 

Na szkolnym boisku, w oczekiwaniu na starostów 

i przedstawicieli władz, zebrał się już spory tłum. 
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Nadeszła chwila szczególna, podczas której Beata 

Czepkowska i Józef Teresak przekazali wójt Halinie 

Kowalkowskiej  bochen chleba, która odbierając go 

powiedziała: 

– Dziękuję starostom za ten bochen chleba, który jest 

symbolem solidarności i współpracy. Obiecuję, że będę się 

starała  dzielić go sprawiedliwie, żeby nikomu go nie 

zabrakło. 
 

 
 

– Szanowni Mieszkańcy Gminy Gruta, Drodzy Rolnicy, 

Dostojni Goście, ogromna to dla mnie satysfakcja móc 

przemówić w tę szczególną, dożynkową niedzielę 

uświetniającą przede wszystkim gospodarczy trud – przed 

łamaniem chleba i częstowaniem przybyłych na uroczystość 

ludzi, przemawiała wójt. – Dożynki, święto rolniczego stanu, 

są jednocześnie uroczystością religijną i dziękczynieniem 

składanym Bogu za plony i szczęśliwy przebieg żniw. Tak 

dawniej jak i dziś dożynki są ważne dla wszystkich, bo 

przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika 

codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb. Do 

kraju tego, gdzie kruszynę chleba/Podnoszą z ziemi przez 

uszanowanie/Dla darów Nieba..../Tęskno mi, Panie... Poeta 

Cyprian Kamil Norwid podkreślił nabożny szacunek Polaków 

do chleba. Ponieważ jest on wielkim dziełem mającym 

w sobie coś z majestatu Bożego. W nim zamknięta jest praca 

ziemi, słońca, ludzi i Stwórcy. Bez Boga nie ma chleba, ale 

nie ma go również i bez człowieka, jego mozolnej pracy. 

Szanowni Państwo, zmienia się Polska, zmienia się także 

nasza gmina, nasze wsie. Jesteśmy w Unii Europejskiej, 

jesteśmy bliżej świata i zyskujemy nowe możliwości. Nie 

brakuje kłopotów i trudności, ale jest też wiele pozytywnych 

aspektów – w gminie korzystamy z dofinansowania inwestycji 

infrastrukturalnych. Nasza gmina staje się coraz piękniejsza. 

Wszystko to, mimo codziennych trudności, musi napawać nas 

optymizmem, musi dodawać wiary i przekonywać, że idziemy 

właściwą drogą. Drodzy uczestnicy dzisiejszego Święta 

Plonów, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, świętujemy dziś 

dożynki, by w ten sposób wyrazić szacunek i wdzięczność 

ludziom rolniczego trudu. W imieniu własnym i samorządu 

dziękuję raz jeszcze za piękne, misternie wykonane, okazałe 

wieńce dożynkowe, które są dowodem, że ziarna na nowy 

chleb i nowy zasiew nie zabraknie, jak i nie zabraknie nadziei 

na przyszłe plony. Dziękuję za okazały bochen chleba 

upieczony z nowego ziarna. W tym chlebie zawarta jest nasza 

gościnność i obietnica, że gdyby nawet komuś miało go 

zabraknąć, każdemu z nas wystarczy wrażliwości, by cudzą 

biedę zobaczyć i swoim chlebem się podzielić. Na 

zakończenie chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim 

stowarzyszeniom i sołectwom za piękne i bogate stoiska. 

Drodzy Państwo, świętujmy wspólnie gminne dożynki 

towarzyszące obchodom Dni Gminy. Niech nam wszystkim 

Pan Bóg Błogosławi! 
 

 

 
 

Głos zabrał również Janusz Dzięcioł, poseł na sejm RP. 

Pogratulował rolnikom tegorocznych plonów, podkreślił 

ważność ich zawodu oraz złożył życzenia, aby przyszły rok 

był dla nich jeszcze lepszy. Słowa uznania od  posła 

Krzysztofa Ardanowskiego naszym gospodarzom przekazał 

Janusz Kołodziejski, przedstawiciel Urzędu 

Marszałkowskiego w Grudziądzu.  
 

 
 

W tym miejscu należy wspomnieć o konkursie na 

najładniejszy wieniec. Było ich dziesięć. Pierwsza nagroda 

przypadła wsi Jasiewo, drugie miejsce – Annowo, trzecie – 

Plemięta, czwarte – Orle i piąte – Salno. Komisja nagrodziła 

także pozostałe, bo przecież wszystkie były piękne 

i oryginalne.  
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I tak oto dobiegła końca część oficjalna. Nadszedł czas 

zabawy i konsumpcji. Poszczególne wsie przygotowały tak 

szeroką gamę potraw, że nie sposób wymienić wszystkie. 

Serwowano m.in.: pieczonego świniaka i indyki, 

grochówkę, golonkę z kapustą, zupę gulaszową, fasolkę po 

bretońsku, szynkę pieczoną, najróżniejsze pasztety, schab, 

zrazy, pierogi… Przez cały czas trwania dożynek, które 

zakończyły się tuż po północy występem zespołu TiM, 

można było posłuchać piosenek w różnym nastroju 

i rytmie. Oprócz wymienionego zespołu na scenie pojawiła 

się jeszcze Nowa Generacja (rozpoczęli część artystyczną), 

później swój program zaprezentowała Klaudia 

Dziubkowska. Przed godziną dwudziestą wystąpiła grupa 

PÓŁnaPÓŁ Krzysztofa Janikowskiego i oczywiście 

gwiazda wieczoru – Trzy Gitary. Kilka godzin wcześniej 

publiczność mogła posłuchać chóru Złoty Wiek (seniorzy 

odśpiewali m.in.: tradycyjną pieśń dożynkową „Plon 

niesiemy, plon”).  
 
 

 

 

 
Chór Złoty wiek 

 
 

 

Nowa Generacja 

 
 

 

Klaudia Dziubkowska 

 
 

 

 

Zespół PÓŁnaPÓŁ 

 
 

 

Zespół TiM 
 

 

Bibliotekarki Elżbieta Polakowska-Lesińska i Izabela 

Ostrowska przeprowadziły Konkurs Wiedzy o Gminie 

w dwóch grupach wiekowych, dzieci i dorośli. Głównymi 

nagrodami były aparaty fotograficzne. 
 

 
 

Przez kilka godzin trwała też loteria fantowa, główną 

wygraną był rower. I tu stała się rzecz niebywała, szczęśliwy 

los numer 107 wylosowała… Alicja Szczepańska z Salna. 

Rok wcześniej najważniejsza nagroda laptop trafił w ręce jej 

córki. Magdalena Głowacka i Małgorzata Rzepko z GCK oraz 

wolontariuszka Zuzanna Czerwińska zaproponowały dzieciom 

artystyczne malowanie twarzy (symbole zwierzątek). Kolejka 

najmłodszych nie miała końca…  
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Mariusz Kurkus wraz z dwiema nauczycielkami 

przeprowadzili kilka konkurencji sportowych. Dzieci 

rywalizowały w żonglowaniu piłką, przeciąganiu liny, biegu 

w workach, jazda rowerem, ale odcinek trzeba było pokonać 

w jak najdłuższym czasie. Natomiast dorośli pchali kulą 

i ścigali się w tzw. kręciołku (po kilku obrotach wokół 

własnej osi musieli dobiec do wyznaczonego miejsca. Oj, nie 

było to łatwe dla niektórych).  

Na koniec jeszcze dwa słowa o występie Trzech Gitar. 

Grupa bardzo się podobała. Trzech muzyków wykonując 

piosenki Czerwonych Gitar (także Krzysztofa Klenczona, gdy 

już opuścił kolegów) wprowadziło zebranych we wspaniałą 

atmosferę. Zarówno młodzi jak i starsi wtórowali „Gitarom”, 

a wiele osób ruszyło do tańca.  
 

 
 

 

Podobnie jak w ubiegłym roku organizatorzy zaprosili na 

występ grupę Sombra z Gdyni (taniec z ogniami). Pokaz 

zaczął się, gdy zapadły ciemności. Ten rodzaj sztuki (taniec 

plus ogień) zrobił na widzach spore wrażenie. Były to 

magiczne chwile… 

Tegoroczne Dni Gminy Gruta i dożynki, zdaniem kilku 

osób, z którymi rozmawiałem, były pod wieloma względami 

ciekawsze i lepiej przygotowane od ubiegłorocznych. 

Stwierdzono też, że zdecydowanie większe było 

zainteresowanie mieszkańców.   

A skoro tak, to raz jeszcze gratulujemy organizatorom 

i tym wszystkim osobom, które ambitnie pracowały na tę, 

przytoczoną wyżej opinię.  

Do zobaczenia za rok! 

Tekst/foto: S. Raginiak 

 

Święto strażaków w Boguszewie 
 

Święty Florianie – módl się za nami (…). 

Przemożny orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych, 

Obrońco nasz przed klęską ognia, 

Patronie walczących z klęską pożarów (…). 

Modlitwa do św. Floriana 
 

 
 

W sobotę, 21 lipca o godzinie 14. mszą świętą 

w kościele parafii p.w. św. Michała Archanioła rozpoczęły 

się uroczyste obchody 100-lecia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Boguszewie. Mszy celebrowanej przez 

proboszcza, księdza Mirosława Kaźmierskiego towarzyszył 

strażacki ceremoniał. W czasie liturgii pieśni religijne grała 

orkiestra dęta z Bobrownik. 

– Rozpoczynamy uroczyste obchody jakże ważnej 

rocznicy nie tylko strażaków z Boguszewa, ale dla 

społeczności gminy Gruta i naszej – powiedział na 

początku duszpasterz. – W tym momencie składam 

najlepsze życzenia wszystkim strażakom, również tym, 

którzy służyli nam kiedyś. Życzenia i podziękowania 

kieruję także pod adresem władz samorządowych, bez 

pomocy których nie tylko strażacy z Boguszewa nie 

mogliby należycie wypełniać swoje obowiązki. 

Później, w czasie kazania ksiądz M. Kaźmierski 

zwracając się do jubilatów mówił między innymi: – Swoją 

codzienną posługą dajecie wspaniałe świadectwo pomocy 

innym. Jest to tym bardziej chwalebne, gdyż dziś w świecie 

coraz bardziej preferowana jest postawa egoistyczna (…). 

W tym – kreowanym również przez telewizję – 

iluzorycznym, coraz bardziej samolubnym świecie, coraz 

mniej jest miejsca na altruizm, na poświęcenie się dla 

innych (…). Więc tym bardziej w konfrontacji z taką 

globalistyczną filozofią zawód, rola strażaka jest piękna, 

godna naśladowania (…). Dziękuję wam za to, że bierzecie 

udział w życiu parafii, że pomagacie, że wychowujecie 

swoich następców. Dziękuję, że nie zapominacie o Bogu. 

Po zakończonej mszy jej uczestnicy udali się do 

Boguszewa, gdzie nastąpił przemarsz (z orkiestrą na czele) 

od szkoły do remizy strażackiej. Zaczęły się części 

oficjalne. Całość prowadził Sławomir Chyła, komendant 

gminny OSP w Grucie. Po złożeniu przez niego meldunku 

Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeglądzie 

oddziałów, nastąpiło wciągniecie na maszt flagi 

związkowej. Następnie powitano gości m.in.: z Komendy 

Wojewódzkiej PSP w Toruniu, Oddziału Woj. ZOSP RP, 

PSP w Grudziądzu. 

Rys historyczny, fragmenty kroniki OSP w Boguszewie 

przedstawiła sekretarz jednostki druhna Hanna 

Szumotalska. Wypada dodać, że losy strażaków z tej wsi 

zapisywał Kazimierz Zefir Mendyk, a po nim, od 1980 r. 

kontynuuje druh Jan Pączek. – Po dokonaniu parcelacji 

Boguszewa w 1911 roku powstał tu pierwszy oddział straży 

pożarnej. Niestety, nie jesteśmy dziś w stanie ustalić 

pierwszych założycieli – czytała H. Szumotalska. – Nie 

posiadamy z tego okresu żadnych zapisanych dokumentów, 

są tylko relacje ustne uzyskane od osób w podeszłym 

wieku, takich jak: Wincenty Wnęk z Boguszewa i jego brat 

Franciszek. Po odzyskaniu niepodległości, po pierwszej 

wojnie światowej zapisane zostały nazwiska tych, którzy 

tworzyli naszą jednostkę, są to: Józef Piekarski, Wacław 

Bucki, Alfons Witulski, Bolesław Chruścicki, Michał 

Dąbrowski. Brakuje imion przy kolejnych nazwiskach 

Dziwanowski i Trzciński. I dalej: Jan Najdrowski, Wacław 
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Rudziński, Wacław Dobiasz, Władysław Gąska, Wincenty 

i Franciszek Wnęk. (Od redakcji: odczytywana kronika to 

kilka stron, dlatego – z przyczyn naturalnych – nie 

drukujemy jej w całości. Zainteresowani losami OSP 

w Boguszewie mogą w tej sprawie zgłosić się do 

H. Szumotalskiej.) 

Ważnym momentem retrospektywnej chwili było 

uczczenie minutą ciszy pamięci tych druhów, którzy 

zmarli.  

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych z dniem 19 kwietnia 2012  

r. OSP w Boguszewie przyznany został Złoty Znak 

Związku. 

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni 

zostali druhowie: Krzysztof Kopczyński i Roman 

Pakuszewski. Srebrnym: Marian Wnęk, Michał Chyła, 

Roman Feliks, Henryk Jędrzejczak i Piotr Felske. 

Brązowym: Rafał Storma, Tomasz Radziszewski, Wojciech 

Kwiatek, Jarosław Felske, Paweł i Piotr Chyła. Odznakę 

Wzorowego Strażaka przyznano: Przemysławowi 

Kowalkowskiemu, Adrianowi i Dawidowi Pakuszewskim, 

Arkadiuszowi i Krzysztofowi Samolom. 

Za zaangażowanie i finansowe wsparcie na rzecz 

jednostki w Boguszewie Zarząd wyróżnił: Halinę 

Kowalkowską (wójt gminy), Teodora Fischera, Stanisława 

Tarkowskiego, Aleksandra Pączka (nestora straży, jej 

najstarszego członka), Czesława Łyko, Jerzego 

Szynalewskiego, Ryszarda Witulskiego, Marcina Chyłę, 

Ericha Felske, Ryszarda Żyłę, Ignacego Rynkowskiego 

i Floriana Masny. 

– Cieszę się ogromnie, że mogę razem z wami 

świętować sto lat waszej działalności – po otrzymaniu 

wyróżnienia zwróciła się do strażaków wójt Halina 

Kowalkowska. – Obchodząc tak piękną rocznicę musimy 

pamiętać i oddać cześć tym, którym nie zabrakło 

determinacji w założeniu tej jednostki. Dziękuję wam za to, 

co robicie dla społeczeństwa, za niesioną mu pomoc. 

Możecie być dumni z waszej ochotniczej działalności. 

Dziękuję tym wszystkim, którzy byli w szeregach OSP 

Boguszewo i tym, którzy dziś nie bacząc na zagrożenie 

przynosicie ratunek innym. Cieszy mnie, że w skrupulatnie 

prowadzonej kronice zapisane są nazwiska, wydarzenia, 

obchody waszego święta. Prowadzona kronika, to ważny 

dokument, to nasza wspólna pamięć o wielu dzielnych 

i szlachetnych ludziach. Życzę wam, abyście trwali w tym, 

co robicie. Służcie ludziom, jak dotychczas. Szczęść wam 

boże. – W tym momencie wójt przekazała druhowi 

Michałowi Chyle sporych rozmiarów figurę św. Floriana. 

Słowa szczerego uznania za trudną pracę przekazała 

również strażakom Renata Templin, przewodnicząca Rady 

Gminy. 

– To wielkie święto tych, którzy w swojej działalności 

zawsze kierują się najszlachetniejszymi ideałami, dzień 

i noc służą społeczeństwu – powiedział miedzy innymi dh 

Stefan Falkowski, prezes Zarządu Gminnego. Gratulacje 

strażakom złożyły też panie ze Stowarzyszenia Przyjaciele 

Boguszewa. 

Po części oficjalnej orkiestra z Bobrownik wykonła 

koncert. Kapelmistrzem jest Dariusz Kołaczyński, 

a dyrygentem Alina Podolak. Po części muzycznej (dętej) 

zaproszono wszystkich na strażacką biesiadę. Od tego 

momentu muzycznie strażaków i cywilów zabawiał zespół 

„Nowa Generacja”. 

Organizatorzy za naszym pośrednictwem dziękują 

sponsorom: wójt H. Kowalkowskiej, Green Bear Corp. 

Poland, RSP „Nowa Droga” i „Przełom”, ZZD Mełno, 

Ewie Górskiej, Zenonowi Osuchowi, Janowi Łopatce, ZPR 

Linowo, Adamowi Sobocińskiemu, Tomaszowi 

Kawskiemu, Anieli i Janowi Neuman, Andrzejowi 

Oskrobie, Ziemowitowi Rębiszowi, Stefanowi 

Falkowskiemu, Alinie i Mirosławowi Bakunom, Alicji 

i Piotrowi Kurkowskim, Aldonie i Mirosławowi 

Szczapińskim oraz Justynie Wiśniewskiej. 

Tekst/foto: RAS 
 

Nasza pamięć o wrześniu 1939 roku 
 

 
 

Msza święta i patriotyczna manifestacja na cmentarzu 

wojskowym w Mełnie zgromadziła wielu mieszkańców. 

Obecni byli przedstawiciele samorządu z wójt Haliną 

Kowalkowską na czele. Mszę polową odprawił ksiądz 

kanonik Henryk Szczodrowski. Melodie pieśni kościelnych 

i patriotycznych grała Bydgoska Orkiestra Wojskowa.     

– Proszę Państwa, naszym patriotycznym obowiązkiem 

jest, aby w rocznicę wybuchu II wojny światowej 

i pamiętnej bitwy na polach Mełna uczcić pamięć 

żołnierzy, którzy polegli w obronie Ojczyzny – 

przemawiała wójt H. Kowalkowska. – Pokłońmy się 

bohaterom II wojny światowej szczególnie dziś, ale też 

i pamiętajmy o nich jak najczęściej. Cierpienie, 

poświęcenie, bohaterstwo i śmierć żołnierzy zawsze 

powinny być  obecne w pamięci naszej i kolejnych 

pokoleń. W naszym kraju jest wiele pomników tych, którzy 

walczyli przeciwko tyranii, ale jest też i wiele cmentarzy – 

smutnych, cichych pomników zwycięstwa. Jesteśmy na 

jednym z nich… . Nieżyjący Józef Chałasiński, profesor 

socjologii, powiedział: "Naród tworzą ludzie Honoru, 

ludzie świadomi wspólnych wartości, którym służyły 

pokolenia ich poprzedników." Bez wątpienia takimi ludźmi 

honoru byli wszyscy pochowani tu żołnierze.  

Wcześniej na żołnierskiej nekropolii ustawiły się poczty 

sztandarowe oraz delegacje gminnych instytucji, szkół, 

stowarzyszeń, sołectw, firm, harcerzy, klubów sportowych. 

Uroczystość    rozpoczęła    się    od    odegrania    Hymnu  
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Państwowego przez Orkiestrę Wojskową z Bydgoszczy. Po 

wystąpieniu wójt rozpoczęła się msza polowa celebrowana  

przez księdza kanonika Henryka Szczodrowskiego. 

Proboszcz wygłosił kazanie o Bogu, Honorze i Ojczyźnie, 

także laicyzacji w Polsce.  

– Nam, chrześcijanom, wiara w Boga została zadana. 

Do domu Pana wejdzie tylko człowiek prawdziwy… . – 

W homilii nie zabrakło też zdań o tym, co jest złe w nas, 

ludziach. –  Zło moralne rodzi się w człowieku. Nie jest 

niczym zewnętrznym i niezależnym od naszej woli 

i wyboru. To człowiek jest odpowiedzialny za zło, które 

czyni, za swój grzech. Grzech jest dziełem człowieka, 

pochodzi z ludzkiego serca, ludzkiej natury, zranionej przez 

grzech pierworodny. Wobec tego faktu jesteśmy całkowicie 

bezsilni. Chrystus chce, abyśmy to uznali, byśmy przyznali 

się do swej grzeszności i powierzyli ją Jemu, Jego 

przebaczeniu i miłosierdziu… . 
 

 
 

Po mszy świętej delegacje złożyły kwiaty pod 

pomnikiem. 

Manifestację zakończył koncert orkiestry, która zagrała 

kilka melodii pieśni patriotycznych.  

(Szerzej o uroczystości napiszemy we wrześniowym 

wydaniu „Głosu Gruty”).    

    Tekst/foto: RAS 
 

IZA ODESZŁA… 

 

Nie ma już wśród nas IZY PARTYKI. 

Nieuleczalna choroba zabrała Ją spośród nas. 

W piątek 31 sierpnia Izę pożegnano na cmentarzu w Okoninie. 

Dziewczyna z Plemiąt pozostanie w naszej pamięci. 
 

 

 

 

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie składa Wójt 

 wraz z pracownikami 

 
 

 
 

Tekst RAS. Zdjęcia J. Strużyna 

 

Nauki nadszedł czas… 
 

 

 
 
 

Wakacje minęły.  

W Zespole Szkół w Grucie i pozostałych placówkach 

oświatowych naszej gminy zainaugurowany został nowy rok 

szkolny.  

Gronu nauczycielskiemu i uczniom życzymy, aby był on 

dla nich jak najlepszy.  

Na zdjęciach uroczystość w Zespole Szkół. 
 

 
Tekst/foto: RAS 


