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Dni Gminy Gruta 

Weekend 22-23 sierpnia to Dni Gminy Gruta. W tym roku  
na dwudniowe święto złożyły się: w sobotę – rajd rowerowy,  
promocja książki Stanisława Raginiaka Tęcza nad Grutą i koncert 
On i Ona (najpiękniejsze piosenki XX wieku w wykonaniu Marka 
Ravskiego i Natalii Kovalenko, akompaniament Andrzej  
Płonczyński), niedziela natomiast to Dożynki Gminne,  
które rozpoczęły się mszą dziękczynną o godz. 14. celebrowaną 
przez księdza kanonika Henryka Szczodrowskiego i proboszcza 
Marka Bogackiego ze Słupa.  

Po odprawieniu mszy, podczas której ksiądz poświęcił  
bochen chleba i wieńce, korowód dożynkowy ruszył na plac przed 
Urzędem Gminy. Tu starostowie Święta plonów Teresa Łącz  
z Kitnowa i Krzysztof Berbelicki z Jasiewa, jadący z kościoła 
bryczką gospodarza Jana Ziętarskiego ze Słupa, przekazali wójt 
bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów, prosząc,  
by sprawiedliwie dzieliła go wśród mieszkańców gminy.  
Po odebraniu go i ucałowaniu Halina Kowalkowska podziękowała 
za przepiękny bochen i obiecała, że wspólnie z Radą Gminy  
postarają się dzielić go uczciwie. Następnie powiedziała między 
innymi:  

– W imieniu własnym, przewodniczącego Rady Gminy  
Piotra Szynkowskiego i wszystkich mieszkańców serdecznie witam 
na tegorocznych dożynkach zacnych gości: posłów Tomasza  
Szymańskiego i Janusza Dzięcioła, Andrzeja Grossa z Warszawy, 
prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  
dyrektora Andrzeja Owczarza tej agencji w Toruniu, byłą poseł 
Marzenę Drab, kapitana Dariusza Ostrowskiego z garnizonu  
grudziądzkiego, Henryka Januszewskiego, zastępcę komendanta 
Straży Miejskiej w Grudziądzu i Janusza Kołodziejskiego z Urzędu 
Marszałkowskiego w Grudziądzu (przeczytał list od posła  
Jana Ardanowskiego – przyp. RAS) – Szczególnie – akcentowała 
prowadząca samorząd – chciałabym powitać obecnego z nami  
księdza kanonika Henryka Szczodrowskiego i podziękować mu za 

odprawioną mszę dziękczynną, za piękne słowa skierowane do nas 
podczas homilii. Dziękuję też za koncelebrę księdzu Markowi  
Bogackiemu. Przekazuję serdeczne podziękowania za obecność  
na Święcie Plonów radnym, sołtysom, a przede wszystkim rolni-
kom. Z okazji dożynek – mówiła dalej H. Kowalkowska  
– otrzymaliśmy kilka listów gratulacyjnych, między innymi  
od wojewody Ewy Mes i marszałka województwa Piotra  
Całbeckiego. Szanowni państwo, najbardziej się cieszę, że jest tak 
wielu mieszkańców Gruty i gminy, że są z nami gospodarze  
i przedstawiciele różnych lokalnych firm, to bardzo ważne  
i budujące.   

W tym momencie wójt wyraziła głębokie podziękowanie 
wszystkim rolnikom za kolejny rok ich ciężkiej pracy. – Wszyscy 
mówią, że praca rolnika jest ciężka, że jej efekty często zależą od 
wielu czynników, i to pewnie prawda. Jednak uważam, że jeśli ma 
się cel w życiu, charakter i jest się konsekwentnym, to można  
pokonać wiele przeciwności i osiągnąć naprawdę wiele. Odrobinę 
radości można znaleźć nawet w najtrudniejszych sprawach  
i sytuacjach. Dziękuję wam rolnicy za dzisiejszy bochen,  
za – jak podczas mszy powiedział kapłan – chleb żywy. Szanowni 
państwo, już na koniec powiem tak, że każde gospodarstwo jest jak 
gmina, ona jest tylko większa… Problemy macie wy, problemy 
mamy wszyscy, samo życie… Ale po to jestem ja, rada, żebyśmy 
wspólnie ze wszystkimi mieszkańcami pokonywali najróżniejsze 
przeciwności. Ważne jest, abyśmy jak najlepiej się rozumieli, jak 
najlepiej współpracowali. Dziękuję raz jeszcze wszystkim radnym, 
sołtysom, prezesom stowarzyszeń gminnych, za pracę na rzecz 
gminy. Jestem przekonana, że nikt nam nie może powiedzieć,  
iż gmina Gruta się nie rozwija – zakończyła H. Kowalkowska.   

Po wójt przemawiali zaproszeni goście, którzy przede 
wszystkim gratulowali rolnikom kolejnego ich święta i życzyli jak 
najlepszego gospodarowania.  

Na dożynkach obecny był Jarosław Poznański, sekretarz 
gminy.  

Po części oficjalnej blok rozrywkowy zapowiedziała Hanna 
Szumotalska, dyrektor GCK, koordynator dożynek i pilotująca je. 
Jako pierwsza wystąpiła orkiestra strażacka Bobrowniki.  
Propozycji rozrywkowych nie brakowało. Na scenie, oprócz gwiaz-
dy wieczoru Andrzeja Rybińskiego, wystąpiły zespoły działające 
przy Gminnym Centrum Kultury w Grucie – PÓŁnaPÓŁ  
Krzysztofa Janikowskiego i TiM (wcześniej kilka piosenek  
zaprezentował zespół wokalny Złoty Wiek). Organizatorzy  
przygotowali loterię, główną nagrodą był rower, przypadek  
wskazał na los nr 77, posiadał go Dariusz Bryliński z Gruty.  
Nagrodę drugą, tablet, wylosowała Ilona Ostolska (los nr 188). 
Podczas dożynek skorzystać można było z darmowych badań  
medycznych (m.in. ciśnienia krwi). Nie zabrakło zjeżdżalni, basenu 
i trampoliny. Organizatorzy przygotowali też różnorodny  
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i smaczny poczęstunek, od wieprzowiny po najróżniejsze ciasta.  
Na scenie wystąpiły dzieci, laureaci festiwalu Wyśpiewaj sukces 
zorganizowanego przez GCK.  

Pogodowo było idealnie. Propozycje muzyczne były na tyle 
różnorodne, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Najdłużej bawił 
wszystkich Doris Band. Dorocie Berent i jej koleżankom i kolegom 
z zespołu należą się naprawdę wielkie oklaski, bo śpiewali i grali 
znakomicie. Przed północą wójt ogłaszając finał Dni Gminy Gruta 
podziękowała przede wszystkim sponsorom i wszystkim  
za wspólną zabawę. Słowa uznania skierowała do Doroty i zespołu, 
doceniła też trud Hanny Szumotalskiej.       

Sponsorzy dożynek: SEG ELBUD Gdańsk, BS-Auto (salon 
skody Grudziądz), Masarnia Mełno – Adam Sobociński, Dorota  
i Jan Kwiatkowscy – „Linodrób” z Linowa, Leszek Sułek  
– RSP „Przełom” Linowo, banki BS Brodnica i BS Łasin, Marian 
Kleszczewski – RSP Gołębiewko, Tomasz Kawski – Masarnia 
Gruta, Grzegorz Szlas – Ubojnia, Mariusz Owczarek, Adam 
Schmidt, Marek Czmoch, Danuta i Ziemowit Rębisz,  
Jan Smoleński – Ampol Merol, Jan Neumann – Gruta, Henryk 
Szram – TARA Sp. z o.o., Marek Bąk – Burley Tobacco Trading 
Poland sp. z o.o. Mełno, Radni Gminy Gruta, sołectwo Kitnowo, 
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Nicwałd,  
Stowarzyszenie „EMPIRIA” Okonin, sołectwo Wiktorowo,  
sołectwo i Stowarzyszenie Aktywna Wieś SŁUP, Stowarzyszenie 
„Przyjaciele Boguszewa”, sołectwo i Stowarzyszenie Miłośników 
Wsi Salno, Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta „Działajmy  
Razem” Mełno, kuchnie Przedszkola Samorządowego w Mełnie  
i Zespołu Szkół w Grucie. Podziękowania należą się też naszym 
strażakom.            Tekst/foto: RAS               

Piękne głosy  

Niemal do końca wypełniona była sala w Mełnie w sobotę  
22 sierpnia. Magnesem dla mieszkańców gminy okazali się  
znakomici śpiewacy Natalia Kovalenko i Marek Ravski,  
a także historia polskiej pianistyki, akompaniator Andrzej  
Płonczyński.  

Wieczór ON i ONA, czyli Najpiękniejsze piosenki XX wieku 
odbył się w ramach Dni Gminy Gruta. Szanownych gości  

i publiczność powitała wójt Halina Kowalkowska, podkreślając,  
iż wszyscy, którzy tu przybyli z niecierpliwością czekają  
na muzyczne chwile. O artystach powiedziała Hanna Szumotalska.  

Podkreślmy, że to już kolejny koncert z udziałem Natalii  
Kovalenko i Andrzeja Płonczyńskiego, Marek Ravski przyjechał 
do naszej gminy pierwszy raz.  

W poprzednich latach słuchaliśmy głównie piosenek  
z repertuaru Anny German oraz ukraińskich i rosyjskich. W sobotę 
dusze i serca słuchaczy cieszyły światowe szlagiery z repertuaru 
takich wykonawców jak Frank Sinatra, Elvis Presley, Iv Montan 
czy Edith Piaf.   

Ponad półtoragodzinny koncert był gromko oklaskiwany.  
W epilogu wieczoru można było porozmawiać z artystami,  
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i nabyć płytę.      
             Tekst/foto: RAS  

TĘCZA NAD GRUTĄ 

Na promocji 22 sierpnia doszło w Grucie do niemałego  
wydarzenia, w sali narad spotkały się cztery pokolenia Raginiaków: 
przyjechała mama Stanisława – Halina, była córka Elżbieta 
(mówiła o książce), a rodzinny poczet zamknęła wnuczka Wiktoria. 

Wójt Halina Kowalkowska powiedziała kilka słów o poecie  
i prozaiku, dodając, że ma sporą satysfakcję z faktu, iż zatrudniając 
go w Gminnym Centrum Kultury w sposób pośredni przyczynia się 
do literackiego rozwoju autora Tęczy nad Grutą, co jest tożsame  
z promowaniem gminy przez kulturę.  

W sali narad urzędu pojawiło wiele osób, wśród nich poseł 
Janusz Dzięcioł.  

Spotkanie zaczęło się od dwóch piosenek zespołu wokalnego 
Złoty Wiek, po nim Anna, siostra Stanisława, zaśpiewała piosenkę 
Do widzenia mamo, do widzenia, do której opracowała muzykę,  
a słowa Staszek napisał, gdy miał… niecałe 18 lat. Utwór sprawił, 
że część obecnych na sali z trudem ukrywała łzy… Fragment  
książki czytał Krzysztof Ficek z Zespołu Szkół.  

„(…) Można by wpisać Tęczę nad Grutą w literacki nurt  
małych ojczyzn, choć przecież Gruta nie jest małą ojczyzną autora, 
ona po prostu się nią stała: gmina Gruta nie tylko z przyczyn  
zawodowych jest ważnym miejscem w jego życiu. Tu odnalazł 
swój dawny wiejski świat (..). Mamy w naszej pamięci, w naszych 
sercach miejsca, w których rośliśmy. Mamy miejsca, do których się 
przywiązaliśmy, do których lubimy wracać. Zachwycamy się ich 
urodą i koi nas ich spokój. Aż w końcu w którymś momencie  
odkrywamy jakże prostą rzecz, że esencją tych miejsc są ludzie, 
których tam spotkaliśmy lub spotykamy. Że nie ma miejsca,  
jeśli nie ma relacji z drugim człowiekiem. Pisząc książkę o Grucie 
Stanisław Raginiak wybudował swój duchowy pałac i zaprosił  
Państwa do niego. Czytając ją poczujcie się Państwo jego gośćmi, 
aż w końcu odkryjecie, że to wy jesteście PAŁACEM (…)”.   
Fragment z laudacji filolog Elżbiety Raginiak, córki autora.   
                (wil)   

Nowy rok szkolny 
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Pierwszy dzień września – uczniowie rozpoczęli kolejny rok 
szkolny. W Zespole Szkół w Grucie uroczystość otworzyła  
dyrektor Marzena Samborska, której towarzyszyli wicedyrektor 
Krzysztof Ficek i proboszcz gruckiej parafii ksiądz kanonik Henryk 
Szczodrowski. Oprócz życzeń od dyrektor związanych  
z osiągnięciem jak najlepszych wyników w nauce w roku szkolnym 
2015/2016 i występów uczniów, odbyło się też  ślubowanie  
pierwszoklasistów na sztandar szkoły.  

Uroczystości związane z nowym rokiem szkolnym odbyły się 
również w placówkach w Boguszewie, Nicwałdzie, Plemiętach,  
Słupie i Dąbrówce Królewskiej.         (r) 

UROCZYSTOŚĆ  
NA CEMNARZU WOJENNYM 

W 76. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu 
Wojennym w Mełnie odbyła się uroczystość upamiętniająca ten 
szczególny, tragiczny dzień w historii Polski. Obchody to poczty 
sztandarowe oraz szereg delegacji z wiązankami kwiatów  
i zniczami, głównie z terenu naszej gminy.  

Oprócz przedstawicieli władz samorządowych z wójt Haliną 
Kowalkowską i przewodniczącym Rady Gminy Piotrem  
Szynkowskim na czele, na nekropolii nie zabrakło reprezentantów: 
Związku Kombatantów RP z Gruty, Stowarzyszenia Oficerów  
Rezerwy „Klub Integracji Europejskiej” i Komendy Miejskiej  
Policji z Grudziądza. Obecnie byli też m.in. przedstawiciele  
stowarzyszeń gminnych, sołectw, szkół, brodnickiego banku,  
RSP Gołębiewko, Gminnego Centrum Kultury, nie zabrakło straża-
ków i harcerzy. W obchodach udział wzięli również uczniowie 
szkół z terenu gminy. Posterunek honorowy przy pomniku  
wystawiło dowództwoJednostki Wojskowej 1109 z Grudziądza.  

Po złożeniu wieńców przez delegacje głos zabrała wójt Halina 
Kowalkowska:  

– Szanowni państwo, gromadząc się na tym cmentarzu  
w 76. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej serdecznie witam 
wszystkich przybyłych, w szczególności kombatantów, harcerzy, 
młodzież szkolną i dzieci. Witam wszystkich, którzy przybyli na to 
miejsce z woli zamanifestowania swojej patriotycznej pamięci  
o tych, którzy złożyli ofiarę życia w walce o niepodległość naszej 
Ojczyzny, o naszą wolność – mówiła prowadząca samorząd.  

– (…) Dzisiaj chylimy czoła przed wszystkimi, którzy polegli  
w czasie wojny. Należy się im bezwzględny szacunek, pamięć  
i hołd. Drodzy zebrani, mówiąc słowami naszego papieża Jana 
Pawła II „Wolność jest darem Bożym, trzeba go dobrze używać. 
Miłość stanowi spełnienie wolności”, pamiętajmy zawsze o tych, 
dzięki którym możemy dzisiaj żyć w wolnej Ojczyźnie.  
Pamiętajmy jakie zasady i wartości są w życiu najważniejsze. 

Niech pamięć o tragicznej przeszłości służy tworzeniu lepszej  
przyszłości – życiu w pokoju, współpracy i tolerancji. Dzisiejszy 
dzień niech będzie ważną lekcją historii i patriotyzmu, szczególnie 
dla młodych Polaków – zakończyła wójt i w tym momencie  
zwróciła się z prośbą do kapłanów o odprawienie mszy świętej, 
którą w obecności księży proboszczów Henryka Szczodrowskiego  
i Wojciecha Żuchowskiego (parafia Linowo) odprawił ksiądz  
Kamil Pańkowiec. Duchowny podczas kazania nie tylko  
przypomniał o heroizmie Polaków podczas II Wojny Światowej,  
o ich poświęceniu i cierpieniu, ale także mówił o patriotyzmie 
współczesnego Polaka. Kilka zdań skierował do obecnych  
na cmentarzu uczniów (pierwszy dzień września to początek roku 
szkolnego), podkreślił, że dzieci i młodzież przez naukę powinni 
manifestować swój szacunek dla Ojczyzny.       
             Tekst/foto: RAS  

Piąty rajd po Gminie Gruta 

W ramach Dni Gminy Gruta zorganizowano w tym roku piąty 
Rajd Rowerowy. Uczestnicy dopisali i byli zadowoleni, 
a organizatorzy działający pod patronatem wójt Haliny  
Kowalkowskiej stanęli na wysokości zadania.  

Odprawa poprowadzona przez komandora rajdu Mariusza  
Kurkusa i przewodnika Tomasza Piwowarskiego odbyła się przed 
Urzędem Gminy Gruta. Po przypomnieniu zasad poruszania się 
grupy rowerzystów po drogach i uformowaniu kolumny  
prowadzonej przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej  
i policjantów, uczestnicy spotkania rozpoczęli jazdę. 

Trasa prowadziła przez Mełno ZZD, Mełno, Annowo,  
Nicwałd, Salno, Dąbrówkę Królewską, Orle i Grutę. W tym roku 
uczestnicy rajdu mogli podziwiać piękne okolice naszej gminy 
oraz zobaczyli park przy pałacu w Mełnie i kościół gotycki  
w Dąbrówce Królewskiej.  

Rajd zakończył się nad brzegiem Jeziora Dużego w Grucie,  
tu uczestnicy wyprawy mogli odpocząć przy ognisku, popływać 
kajakami i rowerami wodnymi oraz popracować  
z przedstawicielami Towa-rzy-stwa Nauko-wego PRUTHENIA  
z Olsztyna (http://pruthenia.pl).  

Również w tym roku Klub Turystyki Kolarskiej „KALINKA" 
z Grudziądza był z nami, kiedyś grupa ta liczyła 20. rowerzystów, 
obecnie prawie czterdziestu. Dziękujemy za obecność  
i już dziś zapraszamy na kolejny, szósty rajd.  

Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu rajdu oraz  
warsztatów ceramicznych dyrektor GCK w Grucie, drużynom OSP 
z Gruty i Słupa oraz sponsorom. 

PS Szerzej o rajdzie pisaliśmy na portalu gminy.    CC 

Obrazy kobiety z Annowa  

Bożena i Stefan Kruszyńscy mieszkają w Hildesheim 
(Niemcy). Ona pochodzi z Annowa (z domu Lisowska),  
on z Mełna Cukrowni. W 1989 roku opuścili Polskę. Lubią swoje 

http://pruthenia.pl
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nowe miejsce w życiu, ale kilka razy w roku przyjeżdżają  
do Annowa, do dawnego rodzinnego domu Bożeny. To miejsce 
stało się również ważne dla ich trójki dorosłych dzieci.   
 Pretekstem do napisania kilku słów o gościach z Niemiec jest 
malarstwo Bożeny, które zachwyca od pierwszego momentu.  
Najbardziej w krajobrazach kobiety urzeka kolorystyka  
i nadzwyczajna dbałość o szczegóły malowanych drzew, krzewów 
czy kwiatów. Zastanawiające jest, że akurat ta kobieta  
(od lat dokucza jej choroba oczu) tak nieprawdopodobnie  
dokładnie potrafi uwiecznić na płótnie każdy detal.       

Bożena przyznała, że artystyczne inklinacje odziedziczyła po 
mamie, która zawsze hodowała, kochała i rysowała kwiaty.  

Artystka i jej mąż nie ukrywają, że Annowo jest ważnym  
miejscem w ich życiu. – To nasza Arkadia, mały kawałek piękna, 
który czasami odwiedza nas w snach w domu w Hildesheim  
– dodaje Bożena.       

 Niewątpliwy talent kobiety z Annowa dostrzegli Niemcy, 
jej obrazy coraz częściej pokazywane są w galeriach.     
              S. Raginiak  

Zajęcia wakacyjne w świetlicach wiejskich  
– podsumowanie 

Od 6 lipca do 21 sierpnia 2015 r. trwały zajęcia wakacyjne  
w świetlicach wiejskich. Organizatorem było Gminne Centrum 
Kultury w Grucie. Instruktorki Monika Chyła i Anna Faltynowska 
jako pierwsze odwiedziły wsie Boguszewo i Gołębiewko,  
w kolejnym tygodniu zajęcia odbywały się w Pokrzywnie  
i Plemiętach. Kolejne miejscowości to: Słup i Jasiewo (wspólnie), 
Orle, Kitnowo, Salno i Dąbrówka Królewska (razem), Annowo, 
Gruta, Nicwałd, Okonin, Mełno Cukrownia i Mełno ZZD 
(wspólnie) oraz Wiktorowo. (Dziś prezentujemy zdjęcia Moniki 
Chyła z dwóch ostatnich miejscowości.)  

To już trzeci rok z kolei jak Hanna Szumotalska, dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury, zadbała o to, by dzieci w naszej  
gminie ciekawie i pożytecznie spędziły wakacyjny czas. Przyznać 
trzeba, że spotkania w świetlicach cieszyły się sporym  
zainteresowaniem, średni w jednym brało udział 15. dzieci.  
Dyrektor tak zaplanowała spotkania, że do południa instruktorki 
były w jednej miejscowości, a później (w godz. 12.30 do 15.30)  
w innej. 

Fakty wskazują, że największym zainteresowaniem wśród 
uczestników spotkań cieszyły się zajęcia plastyczne. Wniosek: 
dzieci lubią rysować, malować i wyklejać najróżniejsze cudeńka. 
Zdaniem instruktorek i dyrektor podczas zajęć odkrytych zostało 
kilka talentów zarówno malarsko-rysunkowych jak i – najogólniej 
ujmując – manualnych. Spotkania w świetlicach to również szereg 
propozycji zabawowo-ruchowych, czyli najróżniejsze ćwiczenia  
na dworze.  

W piątki, gdy kończył się tydzień zajęć, dzieci odwiedzała  
dyrektor H. Szumotalska i w rozmowach z nimi pytała o wrażenia, 
wsłuchiwała się w ich uwagi i propozycje, aby w przyszłym roku 
ten rodzaj wakacyjnych zajęć był jeszcze bardziej atrakcyjny.  

O tym, że zajęcia wakacyjne są potrzebne niech świadczą  
wielokrotnie usłyszane opinie od uczestników i rodziców. Pierwsi 
mieli frajdę, że przez tydzień mogli realizować choćby swoje  
zainteresowania plastyczne, a drudzy – oddając pociechy pod  
opiekę instruktorek – poświecić więcej czasu swoim sprawom. 
                (ars)  

Dzieci w Salnie 

Twórcza i atrakcyjna propozycja   

Podczas wakacji letnich w dniach 28-31 lipca w bibliotece  
w Nicwałdzie było gwarno i wesoło. Na codziennych zajęciach  
dla tych dzieci, które chciały kreatywnie, a przy tym radośnie  
spędzić czas organizowane były zabawy. Uczestnicy rywalizowali 
między innymi w grach w warcaby, chińczyka oraz układaniu  
puzzli. 

„Zabawy stolikowe”, tak to określiliśmy, okazały się ciekawą 
formą spędzania wolnego czasu, w której nie zabrakło również 
zajęć plastycznych – dzieci malowały i wyklejały plasteliną gotowe 
ilustracje. Prace urzekały pomysłowością, formą i kolorystyką.  

Podkreślę, że dzieci z ogromną ochotą brały udział w zajęciach 
i często same je współorganizowały. Podczas najróżniejszej  
wspólnej zabawy nie brakowało uśmiechu. 

Zadowolenie uczestników wakacyjnych spotkań twórczych  
to spora satysfakcja dla pracownika biblioteki. Cieszy,  
że jego propozycja odbiła się szerokim echem wśród najmłodszych, 
a niemała frekwencja potwierdziła, że biblioteka, oprócz  
przypisanej jej roli, to także miejsce dobrej, twórczej zabawy.  

                                                                            Mariola Miąsko 

Ukłon w stronę kolejnego klasyka 

To już 4. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie  
zainicjowanej przez Prezydenta RP. W tym roku czytaliśmy  
fragmenty powieści Lalka Bolesława Prusa.  

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie lektorami byli:  
Anna Fabrykiewicz, Hanna Szumotalska, Krzysztof Ficek  
i uczennice Zespołu Szkół (na zdjęciu od lewej) – Angelika  
Supińska i Julia Nowaczek z kl. III b, Marcelina Witos i Beata 
Szkoła z kl. II b. 

Na początku spotkania dyrektor H. Szumotalska powitała 
gości i czytających, później polonista Krzysztof Ficek fragmenta-
rycznie powiedział o powieści.  

Niewątpliwie była to ciekawa lekcja o polskiej literaturze.  
                 (r) 


