
 

Głos Gruty 

GŁOS GRUTY 
Bezpłatna Gazeta Samorządowa 

Nr 10            Październik  2011                 Ukazuje się od 1991 roku 

GŁOS  GRUTY  ma  już … 20  lat. 
 Od 20 lat każdego miesiąca mieszkańcy naszej gminy biorą do ręki swoją samorządową gazetę, by mieć 

orientację w tym, co ważnego, interesującego, czasem bulwersującego dzieje się wokół nich. Do niedawna gazetę 

redagował zatrudniony dziennikarz, który z pomocą lokalnych przedstawicieli starał się informować społeczność gmi-

ny o wszystkim, co wydawało się godne publikacji. Rok 2011 zmienił nieco profil i założenia redakcyjne, a nawet styl 

„Głosu Gruty”. Można rzec, że dopuszczono do głosu lokalnych autorów – aktywnych mieszkańców,  którym nie jest 

obojętne to, co ich otacza, którzy chcą do życia społecznego i kulturalnego swojej „małej ojczyzny” wnieść własny 

wkład, współpracować z innymi dla dobra wspólnego. Idąc dalej tym tropem i myśląc o teraźniejszości i przyszłości 

naszej gazety, chciałoby się, aby stała się ona ważnym narzędziem konstruktywnej komunikacji pomiędzy władzą 

samorządową a mieszkańcami, forum, na którym omawiane byłyby najżywotniejsze sprawy środowiska lokalnego. 

Chciałoby się, aby gazeta docierała do najdalszych zakątków naszej gminy, do każdego mieszkańca, aby każdy, kto 

ma coś ważnego i istotnego do powiedzenia czy zaproponowania, mógł to zrobić  na jej łamach. 
 

 Tego życzę sobie i Mieszkańcom Gminy Gruta w roku jubileuszowym i każdym następnym. 

Wójt Gminy Gruta 

Halina Kowalkowska  

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gruta, 
 

 W związku z planowaną likwidacją laboratorium analitycznego w SPZOZ Gruta, na ręce Dyrektora SPZOZ Gruta, Wójta Gminy 

i Przewodniczącej Rady Gminy Gruta wpłynął protest ze strony społeczeństwa. 

Listy podpisały 373 osoby co stanowi 7,6% osób pełnoletnich zadeklarowanych do korzystania z usług świadczonych przez SPZOZ 

Gruta. Protesty wynikają z obawy o pogorszenie się dostępu do badań i ich jakości. 
Analizując stawiane dyrekcji SPZOZ Gruta zarzuty oświadczam: 

  Nadal gwarantuje się pełną dostępność do badań, codziennie od poniedziałku do piątku, będzie pobierany materiał do badań w godzi-

nach od 7.00 do 9.00 (lub do 10.00 do uzgodnienia). Próby odbierać będzie firma-laboratorium swoim specjalistycznym transportem 

i następnego dnia odbierając materiał przywozić będzie wyniki; „pilne” wyniki  przesyłane będą faksem w dniu pobrania materiału bio-

logicznego do badania.  

- Nie zachodzi konieczności wykonania badań w ciągu 5 minut i dostarczenia wyników badań, bo pacjent z zagrożeniem życia jest 

transportowany do szpitala i tam się wykonuje potrzebne badania. 

- Oczywiście laboratorium dla Zakładu Opieki Zdrowotnej to instytucja luksusowa i komfortowa ale jak w treści protestu wspomniano 

większość urządzeń ma 10 lat i wymaga wymiany, mimo stałego serwisu, doposażenia i bieżących napraw. Technologia się zmieniła 

i trzeba kupować nowsze, droższe urządzenia. 

- W ciągu 10 lat powstały nowe laboratoria oferujące znacznie niższe koszty badań. przykładowo wydatki na dane badania w laborato-

rium w Grucie wynoszą miesięcznie ok. 8.000,00zł – a zakup tych samych badań wyniósłby ok. 4.000,00zł. 

- Laboratorium w Grucie powołano w wyniku reformy służby zdrowia z zamiarem, że będą pieniądze na działalność laboratorium. Nie-

stety takie pieniądze nie zostały przekazane. Wszystkie laboratoria utworzone w gminach wiejskich już nie istnieją ze względu na koszty, 

wszystkie okoliczne gminne ZOZ-y kupują badania w dużych laboratoriach lub szpitalach. W byłym województwie bydgoskim wszyst-

kie gminne ośrodki zdrowia miały laboratoria. Od kilku lat nie ma tych laboratoriów również w gminie Dragacz ZOZ w Górnej Grupie. 

Utrzymywanie wszystkich kosztów za badanie laboratoryjne we własnym laboratorium jest błędem w zarządzaniu, skoro można te bada-

nia kupić o połowę taniej, nie mówiąc już o konieczności inwestycji – wymiany sprzętu za ok. 120.000,00zł ÷ 140.000,00zł w ciągu 

najbliższego roku. 

 Z firmą Vitalabo z którą SPZOZ Gruta zamierza podpisać umowę, współpracują Ośrodek Zdrowia w Świeciu nad Osą, Ośrodek 

Zdrowia w Radzyniu Chełmińskim, szpital w Łasinie.  

 Nie ma obaw o źle wykonane analizy i odpłatne powtarzanie badań w wybranym laboratorium – jak pisze autor protestu.  

 Mnie także jest przykro, że trzeba zlikwidować laboratorium w Grucie – wszak to ja byłam dyrektorem zakładu w czasie gdy 

laboratorium powstało.           Świat się zmienia.  

Z poważaniem, 

Przewodnicząca Rady Gminy Gruta 

 /-/ Magdalena Kołodziej 

Gruta, dnia 17 października 2011r.  
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 Szanowni Państwo w miesiącu listopadzie 

odbędą się zebrania wiejskie na których wspólnie po-

rozmawiamy w sprawie projektu budżetu na rok 2012, 

jednocześnie chciałabym przybliżyć Państwu kwestie 

z którymi udało nam się uporać już w tym roku. Chciała-

bym przypomnieć, że gmina na koniec roku 2010 posia-

dała 3.145.165,00zł kredytów i pożyczek oraz niezapła-

conych faktur z 2010 roku na kwotę 1.081.971,00zł 

( niektóre od maja i lipca ub.) co daje łączną kwotę 

4.227.136,00zł); aby gmina mogła na bieżąco funkcjono-

wać musieliśmy zaciągnąć kredyt na spłatę zaległych 

zobowiązań. 

 Obecnie prowadzimy inwestycje budowy świetlicy 

w Salnie, wybudowaliśmy 1 km drogi asfaltowej w Ni-

cwałdzie. 

 Naprawiliśmy szereg dróg częściowo gruzem, na 

który był rozstrzygnięty przetarg w 2010r, oraz przepro-

wadziliśmy przetarg na zakup kamienia twardego – kru-

szywa granitowego, z czego połowa już została zakupio-

na i wbudowana w nasze drogi, czekamy na następną 

dostawę jeszcze w bieżącym roku. 

 Moim zdaniem jest to dobry materiał, którym bę-

dziemy w przyszłości naprawiać nasze drogi gminne, 

a mamy ich ponad 220 km. Ponadto przygotowujemy się 

do realizacji drogi w Grucie tzw „parcele”, posiadamy na 

część dokumentację tejże dogi i złożony wniosek o środ-

ki do wojewody, następny odcinek będzie mógł być reali-

zowany po wykonaniu prac geodezyjnych, mam nadzie-

ję, że w perspektywie 2 lat zostanie ta droga ukończona. 

Zlecone są również dokumentacje na dwie drogi w Kit-

nowie i dalszy odcinek drogi na „parcelach” w Grucie, 

ponieważ gmina nie posiadała przygotowanych jakich-

kolwiek dokumentacji dotyczących modernizacji dróg. 

 W trakcie opracowywania jest również dokumen-

tacja na ścieżkę pieszo-rowerową z Mełna do Okonina, 

będzie to pierwszy etap natomiast drugi etap tej inwesty-

cji to ścieżka pieszo rowerowa z Okonina do Pokrzywna. 

 Dzięki przyjęciu do budżetu w tym roku dodatko-

wego zadania pod nazwą „Aktualizacja projektu budow-

lanego i wykonawczego kompleksowego gospodarki 

wodno ściekowej i dróg osiedlowych w Pokrzywnie” mo-

głam zlecić firmie uaktualnienie dokumentacji 

(dokumentacja na to zadanie w gminie znajduje się już 

od 5,5 lat) w pierwszym kwartale 2012r., mamy możli-

wość uzyskania pozwolenia na budowę. 

 Przystępujemy do budowy przyzagrodowych 

oczyszczalni ścieków, przedłużenie terminu realizacji 

wiąże się z niewłaściwym przygotowaniem dokumentacji 

technicznej przez projektanta, a nie mogliśmy sobie na 

to pozwolić z uwagi na fakt iż mamy ogromne problemy 

z niektórymi oczyszczalniami z poprzednich lat.  

 W bieżącym roku przy drodze krajowej łącznie 

ustawimy 7 wiat, w przyszłym roku przewidujemy upo-

rządkowanie pozostałych wiat/przystanków autobuso-

wych na terenie gminy. 

 W pierwszym półroczu borykaliśmy się z proble-

mem wyegzekwowania naprawy usterek w nowo wybu-

dowanej hali sportowej od głównego jej wykonawcy, 

w dalszym ciągu nie są uregulowane sprawy związane 

z finansami tejże inwestycji.  

 Dzięki pozyskaniu  środków z Ministerstwa Edu-

kacji Narodowej w wysokości 90.000,00zł była  

możliwość przeprowadzenia remontów bieżących Podsta-

wowej w Dąbrówce Królewskiej oraz w Szkoły Podstawowej 

w Grucie. Kontynuacja projektu pn. „Program Indywidualiza-

cji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół 

Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” 

w roku 2011 gmina Gruta na organizację zajęć oraz zakup 

pomocy dydaktycznych do szkół ma do wykorzystania kwotę 

69.000,00zł. Pozyskano środki finansowe w wysokości 

35.000,00zł z Ministerstwa Sportu na realizację zajęć spor-

towych w szkołach z terenu gminy Gruta. W ramach tych 

środków odbywają się zajęcia w szkołach, ponadto ucznio-

wie wyjeżdżają na basen. 

 Zerwałam umowę z dotychczasowym dostawcą obia-

dów i od września do naszych szkół dostarczane są obiady 

z  naszej szkolnej kuchni, prace związane z dostosowaniem 

do wymogów sanitarnych kuchni, zostały przeprowadzone 

przy użyciu pracowników zatrudnionych w ramach robót 

publicznych. Zatrudnienie pracowników w ramach robót pu-

blicznych pozwoliło na zrealizowanie szereg zadań w gminie 

takich jak: wykonanie zjazdu na boisko przyszkolne w  Gru-

cie, wykonanie schodów prowadzących z boiska szkolnego 

do nowo wybudowanej Sali gimnastycznej, remont świetlicy 

w Jasiewie w tym malowanie korytarzy w części mieszkal-

nej, remont części biblioteki w Okoninie, wykonanie izolacji 

pionowych ścian fundamentowych w Szkole Podstawowej 

w Dąbrówce Królewskiej oraz łącznika podjazdu dla niepeł-

nosprawnych z chodnikiem, ułożenie płytek w dwóch po-

mieszczeniach w Ośrodku Zdrowia w Grucie, malowanie 

części świetlicowej w Remizie Strażackiej w Boguszewie, 

remont części świetlicy w Nicwałdzie, ułożenie płytek na 

schodach wejściowych do budynku Urzędu gminy – w trak-

cie realizacji, wykonanie kolejnej części chodnika na osiedlu 

w Mełnie Cukrowni, montaż bramek sportowych na boiskach 

przyszkolnych, remont świetlicy w Pokrzywnie - w trakcie 

realizacji. 

 Prace bieżące: pomoc w usuwaniu awarii wodocią-

gów, utrzymanie cmentarza w Mełnie, prace przy remontach 

dróg gminnych, uczestnictwo w wykonaniu chodnika przy 

drodze powiatowej w miejscowości Dąbrówka – Salno, Meł-

no ZZD, wykonanie łazienki w Pałacu – Orle, wykonanie 

nowych posadzek w świetlicy w Orlu, wykonanie posadzek 

w nowych wiatach przystankowych, prace remontowe 

w remizie w Słupie, wykonanie prac remontowych w remizie 

OSP Salno: elewacja zewnętrzna, wykonanie nowych mur-

ków ogniowych, prace remontowe na budynkach SUW 

w Gminie. 

 Zawarłam 8 umów z Urzędem Pracy w Grudziądzu na 

roboty publiczne na ogólną liczbę 52 osoby, a zatrudniając 3 

osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności gmina 

zaoszczędziła 35.925 zł – są to odpisy na PFRON. W tym 

roku grupa 15 młodych osób  odbyła staż w Urzędzie Gminy 

Gruta i naszych jednostkach samorządowych. W ramach 

stażu młodzi ludzie poznali problemy związane z funkcjono-

waniem gminy i byli zaangażowani we wszystkie jej działa-

nia. Dzięki pomocy stażystów została przeprowadzona in-

wentaryzacja wyrobów zawierających azbest znajdujących 

się na terenie gminy, inwentaryzacja ta jest niezbędnym 

elementem do przygotowania Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest. Gmina mając przygotowany Program 

wraz z inwentaryzacją może ubiegać się o dofinansowanie 

do usuwania azbestu z terenu gminy. 
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Informacje z  VIII/2011 Sesji Rady Gminy Gruta 

 z dnia 12 września 2011, 

Sesji przewodniczyła pani Magdalena Kołodziej 

Rada Gminy Gruta przyjęła następujące uchwały: 
- VIII/37/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Gruta na lata 2011-2017,  

- VIII/36/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 
Gruta na 2011 rok,  

- VIII/38/11 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowe-
go uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków 
oraz określania warunków odpłatności za pomoc w formie 
posiłku w ramach realizacji rządowego programu wielolet-
niego pn.: ”Pomoc paostwa w zakresie dożywiania”, 

- VIII/39/11 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
obowiązkowego wymiaru zajęd dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuoczych niektórych nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez 
Gminę Gruta, 

- VIII/40/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przed-
szkola Samorządowego w Mełnie, 

- VIII/42/11 w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania 
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grudziądzu, 

- VIII/41/11 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania 
zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych, 

- VIII/43/11 w sprawie zasięgnięcia od komendanta woje-
wódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnikach. 

/CC/ 

Wprowadzenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach 
 W dniu 15 lipca 2011r. Prezydent RP podpisał ustawę z 

dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 

152, poz. 897). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2011r. i przewidziane są w niej okresy przejściowe dla poszcze-

gólnych rozwiązań. 

Etapy wprowadzania ustawy: 

1 stycznia 2012r. -  zaczyna działać rejestr działalności regulo-

wanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Do 30 kwietnia 2012r. – przedsiębiorcy odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani zło-

żyć pierwsze sprawozdania. 

1 lipca 2012r. – sejmik województwa uchwala aktualizację woje-

wódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie 

wykonania planu gospodarki odpadami, w której określone zosta-

ną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpa-

dów. 

1 stycznia 2013r. – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu 

gminy są zobowiązane podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat, 

szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu 

złożenia pierwszych deklaracji. 

 Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-

informacyjna, mająca na celu zapoznanie właściciela nierucho-

mości z obowiązkami wynikającymi z uchwał. 

1 stycznia 2013r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w 

życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzy-

skać wpis do rejestru. 

Do 31 marca 2011r. – termin złożenia przez gminy pierwszy 

sprawozdań do Marszałka Województw. 

1 lipca 2013r. – nowy system zaczyna funkcjonować – uchwały 

rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od 

właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie-

li nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte 

przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i 

muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami. 

 Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, 

które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, 

mogą wprowadzić go wcześniej.   /BB/ 

Uroczystość wręczenia Medali 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

 
 Wójt Gminy Gruta pani Halina Kowalkowska oraz 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Grażyna Tuleja 
wraz z pięcioma parami małżeńskimi wzięły udział w uro-
czystości dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, która odbyła się 6 października br. Aktu 
dekoracji dokonała pani Wójt, a wręczając kwiaty i drob-
ny upominek Parom, obchodzącym Sześćdziesiątą 
Rocznicę Ślubu – państwu Gertrudzie i Tadeuszo-
wi Zarębskim oraz Pięćdziesiątą Rocznicę Ślubu 
państwu Helenie i Eugeniuszowi Banasiak, Teresie 
i Stanisławowi Głowackim, Jadwidze i Konradowi 
Felskim oraz Zofii i Kazimierzowi Duma, życzyła 
Jubilatom kolejnych lat w zdrowiu i radości w każdym 
wspólnym dniu życia. Po wysłuchaniu Marsza Mendels-
sohna i wzniesieniu toastu lampką szampana, Jubilaci 
oraz zaproszeni goście przy kawie wspominali najlepsze 

chwile ze wspólnie przeżytych lat życia. 

 Pan Głowacki w imieniu Jubilato w podziękował 
pani Wo jt oraz pracownikom urzędu za rodzinną at-
mosferę  uroczystos ci zorganizowanej z okazji Złotych 
i Diamentowych Godów.  /GT/ 

 W Gminnym Centrum Kultury przeprowadzono 

szkolenie zawodowe dla pań z programu +45. Benefi-

cjentki tego szkolenia nie musiały dojeżdżać na zajęcia 

teoretyczne do miasta. Ponadto złożyliśmy wniosek o 

środki w ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na 

budowę boiska z zapleczem w Nicwałdzie. Przygotowu-

jemy się również do utworzenia przedszkola łącznie z 

punktem lekarskim w miejscowości Nicwałd. Dzięki uży-

czeniu przez obecnego właściciela Zakładu Doświad-

czalnego Instytutu Zootechniki  w Mełnie będziemy mogli 

zrealizować dwa place zabaw w Mełnie. 

 Złożyliśmy wniosek o środki z PFRON na zakup 

samochodu – autobusu (dla 17 osób) dla dowozu dzieci i 

osób niepełnosprawnych z terenu gminy. 

 Szanowni Państwo uporządkowanie najważ-

niejszych spraw gminy wymaga jeszcze wiele pracy i 

wysiłku. Do najważniejszych z nich należą sprawy 

związane z  zaopatrzeniem w wodę oraz gospodarką 

wodno - ściekową (stacja w Mełnie, oczyszczalnia 

ścieków Mełno), mam nadzieję, że przy pomocy Wy-

sokiej Rady i Państwa będzie możliwości rozwoju 

Naszej Gminy. 

Wójt Gminy Gruta    

   Halina Kowalkowska 
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Gruta, dnia 20.09.2011r. 

 Sprawozdanie z organizowanej wyciecz-

ki do Warszawy pod nazwą 

„POZNAJEMY STOLICĘ”  

  Stowarzyszenie „Uśmiech” w Grucie zorganizo-

wało dla swoich członków, osób niepełnosprawnych ich 

rodzin oraz seniorów wyjazd do Warszawy. W planie było 

zwiedzanie Sejmu, Pałacu Kultury oraz Zamku Królew-

skiego.  

 W budynku Sejmu oczekiwała nas pani z biura 

korespondencji i informacji, która przedstawiła nam 

skrócony wykład na temat historii naszego parlamentu i 

czym zajmują się posłowie i senatorowie. Polska posiada 

jedną z najstarszych tradycji parlamentarnych 

w Europie. Mówiła o Sejmie dawnej Polski, w okresie 

rozbiorów, podczas drugiej wojny światowej i latach 1945 

-1989 i po 1989r. gdzie pamiętają starsi  porozumienie 

okrągłego stołu , gdzie Sejm wprowadził  istotne zmiany 

w konstytucji i przywrócił instytucję Senatu oraz, że naj-

wyższym przedstawicielem Państwa Polskiego będzie 

prezydent, nazwę państwa, godło z wizerunkiem orła 

białego w koronie. Oprowadziła nas po sali posiedzeń, 

holu głównym. Oglądaliśmy makietę kompleksu budyn-

ków Sejmowych. Tablice upamiętniające wizytę ojca 

świętego Jana Pawła II oraz parlamentarzystów, którzy 

zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. Warto dodać że 

w obecnej kadencji jest trzech posłów, którzy poruszają 

się na wózkach inwalidzkich. Są dla nich przystosowane 

specjalne windy i podjazdy do mównicy. Nasz uczestnik 

Daniel mógł również poruszać się na swoim wózku. 

Niedługo  wybory będziemy wybierać posłów 

i senatorów warto było wzbogacić swoją wiedzę na ten 

temat.  Dalej udaliśmy się autokarem pod Pałac Kultury i 

Nauki, który jest jednym najbardziej charakterystycznym 

elementem panoramy Warszawy i ze swoimi 237 metra-

mi wysokości jest najwyższym budynkiem w Polsce. Od-

dany do użytku w 1955 roku  jako dar narodu  radzieckie-

go dla narodu polskiego. 

Wjechaliśmy windą na 30 piętro i z tarasu widoko-

wego podziwialiśmy panoramę Warszawy .Obecnie budy-

nek jest siedziba organizacji użyteczności publicznej oraz 

instytucjami naukowymi, w którego skład wchodzą sala 

kongresowa , muzea, pałac młodzieży  

z krytym basenem. Spełnia również rolę nadajnika radiowo

- telewizyjnego 

Na zakończenie udaliśmy się na Zamek Królewski 

„Muzeum” Pomnik Historii i Kultury Narodowej. Tam rów-

nież dowiedzieliśmy się o historii zamku, rozbudowach, 

zniszczeniach wojennych W takim stanie do użytku został 

oddany w 1984 roku i wpisany na światową listę dziedzic-

twa UNESCO. Podziwialiśmy piękne sale: salę wielką, po-

kój marmurowy, salę rycerska, tronową gabinet monar-

chów europejskich itd. 

Można by było jeszcze wiele pisać, ale najlepiej 

pojechać i zobaczyć wiele zabytków naszej stolicy, dlatego 

dziękujemy Pani Halinie Kowalkowskiej Wójt Gminy Gruta 

za dofinansowanie naszego wyjazdu i zrozumienie potrzeb 

osób niepełnosprawnych i ich rodzin  

Barbara Małgorzewicz    prezes stowarzyszenia 

Dwie ważne lekcje  
Wystawa i… plaga 

 W środę 5 października członkowie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Grucie odwiedzili Gminne Centrum 
Kultury, gdzie zwiedzili wystawę „Gruta Wczoraj”. Obej-
rzeli wiele bardzo ciekawych pamiątek z przeszłości tej 
miejscowości, a także innych wsi należących do gminy. 
Zdjęcia, obrazy, widokówki oraz przedmioty codziennego 
użytku pochodziły ze zbiorów prywatnych, częśd udostęp-
niła pracownia historyczna Zespołu Szkół w Grucie.  
 Kilkanaście osób z uwagą oglądało dawne fotografie 
kościołów, zespołów pałacowo-parkowych. Przeglądano 
dzienniki i kalendarz wydawane przez urodzonego w Grucie 
Wiktora Kulerskiego. Spore wrażenie na zwiedzających zro-
biły stare eksponaty: żelazka, lampy naftowych i inne 
przedmioty codziennego użytku.     
 Druga, ponad godzinna częśd spotkania dotyczyła 
spraw związanych z chorobą alkoholową. S. Raginiak, autor 
książki „Ostatnie piętro samotności – raport z izby wytrzeź-
wieo” omówił główne problemy nałogu alkoholowego. – 
Osoba uzależniona to osoba chora. Alkoholizm nieleczony 
jest równie groźny, jak każda inna choroba – mówił autor 
książki. – Trwając uparcie na drodze pijaostwa znajdziemy 
w koocu jedynych opiekunów we władzach porządkowych 
i służbie zdrowia. Trwając uparcie w pijaostwie, któregoś 
dnia upadniemy na ulicy. Dopadnie nas śmierd. 
Jeden ze słuchaczy przyznał, że od kilku miesięcy uczęszcza 
na mityngi Anonimowych Alkoholików. – Już wcześniej pod-
jąłem próbę zerwania z nałogiem, przez ponad pół roku 
trwałem w trzeźwości, w koocu jednak przegrałem. Czy 
pana zdaniem moja kolejna próba może dad pozytywny 
rezultat?  – Wszystko zależy od ciebie – odpowiedział 
Raginiak. – Gdyby pokonanie tego strasznego nałogu zale-
żało wyłącznie od dobrych chęci i uczestniczenia w grupie 
AA, tysiące, a może nawet miliony Polaków wyzwoliłyby się 
z tego piekła. Tak niestety nie jest. Trzeba ogromnego wy-
siłku, ogromnej pracy nad sobą, wielkiego samozaparcia, 
fachowe j pomocy osób, najlepiej tych, które kiedyś miały 
ten problem, ale z niego wyszły. 
 Temat uzależnienia alkoholowego wzbudził u słu-
chających spore zainteresowanie. Zarówno uczestnicy jak 
i autor „Piętra…” wyrazili chęd ponownego spotkania się 
i pogłębiania przyczyn tej – jak to ktoś określił – 
„najbardziej demokratycznej choroby”.            (wil) 
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Święto ziemniaka w Pokrzywnie 

 W dniu 24-09-2011r. Stowarzyszenie Aktywnych 

 Sympatyków Pokrzywna SAS Pokrzywno przy 

udziale Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi zorganizo-

wało Święto Ziemniaka. 

Udział w imprezie wzięła duża grupa mieszkańców i gości, 

w tym 36 dzieci. 

 W ramach zabawy – podchody w lesie dzieci i mło-

dzież przyniosła chrust do rozpalenia ogniska. Sprawdziły 

się obydwa ogniska utworzone pod nadzorem p. Wojcie-

cha Lembicza – jedno do kiełbasek, drugie do pieczenia 

ziemniaków. Ziemniaków nie zabrakło dzięki p. Lechowi 

Reszce, pp. Anecie i Adamowi Jarzyńskim oraz p. Tadeu-

szowi Małeckiemu. 

Okazało się, że wielu uczestników wybrało trady-

cyjne ziemniaki – „w mudurkach”. Ziemniaki znalazły 

również uznanie p. Małgorzaty Piaseckiej, pod której fa-

chowym okiem panie: Czesława Rzepkowska i Dominika 

Miszczak przygotowały wyśmienitą grochówkę. O zawar-

tość kotła zadbała Masarnia EKO-Mięso z Mełna – właści-

ciel p. Adam Sobociński, Rada Sołecka oraz p. M. Piasec-

ka, która dodatkowo osobiście przygotowała smaczne cia-

steczka.  

 Wystawa ziemniaków pokazała, że tegoroczne plo-

ny należą do wyjątkowych pod względem wielkości 

i kształtu ziemniaków. 

Liczne zabawy i konkursy prowadził p. Jarosław Saucha, 

udowadniając po raz kolejny, że „mikrofon mu nie prze-

szkadza”. Nad oprawą muzyczną, nagłośnieniem i oświe-

tleniem czuwali panowie Andrzej i Łukasz Guzińscy. 

Nagrody w postaci słodyczy, napoi i drobnych upominków 

ufundowali pp. Aleksandra i Kazimierz Bonieccy, 

pp.Grażyna i Józef Kołodziejscy oraz pp.Halina i Jarosław 

Sauchowie. 

 Pieczenie kiełbasek, grilowanie szaszłyków to 

wstęp do jednej z większych atrakcji jakim był pieczony 

prosiak podarowany przez p. Kazimierza Bergiusa, przy-

gotowany przez p.Romana Jakuckiego i p. Brunona Wes-

sela. 

 Sprawny podział 60 kilowego prosiaka wykonali 

pp.Beata i Roman Jakuccy, którzy pokazali, że noże potra-

fią być ostre. 

 O pieczywo i napoje zadbała Rada Sołecka. Jak 

smaczny może być wiejski chleb i smalec przedstawiła p. 

Justyna Wiśniewska. Inne dodatki jak kiszone ogórki 

i dynia w zalewie octowej przynieśli mieszkańcy Pokrzyw-

na. Całość koordynowała p. Barbara Guzińska. 

Wieczorem zaczęło się biesiadowanie, które trwało do 

północy. 

 SAS Pokrzywno pragnie serdecznie podziękować 

sponsorom, członkom SAS Pokrzywno i ludziom dobrej 

woli za wsparcie przy organizacji Święta ziemniaka w Po-

krzywnie. Dzięki Państwa pomocy, miało ono odpowied-

nią atmosferę i przyczyniło się do wzajemnego poznania 

i chęci dalszych spotkań. 

 Zarząd SAS Pokrzywno 

Dożynki w sołectwach: Jasiewo i Słup 

 Mimo trudnego roku dla rolników, pełnego nie-

pewności o zebrany z pól latem plon, rolnicy ze Słupa 

i Jasiewa pod egidą sołtysów i rad sołeckich 4 września 

podziękowali wspólnie w swoim parafialnym kościele za 

żniwa. Uroczystą mszę dziękczynną odprawił ks. Marek 

Bogacki,  Wesołocy pełniący obowiązki Starościny i Sta-

rosty złożyli na ołtarzu chleb z tegorocznego zboża.   

 Po mszy wszyscy udali się do Jasiewa, gdzie na 

placu przed świetlicą wiejską czekało już na gości wiele 

atrakcji: 

- pokaz rycerski rycerzy z Linowa Królewskiego, 

- PICOLAND dla wszystkich dzieci ufundowany 

przez organizatorów dożynek 

- zespół muzyczny DOBA  

O poczęstunek dla zaproszonych na dożynki mieszkań-

ców Słupa i Jasiewa oraz gości zadbali mieszkańcy tych 

sołectw. Przy suto zastawionych stoiskach, serwowano 

pyszne ciasta, kawę oraz mięsiwa i kiełbaski z grilla oraz 

inne przysmaki. Przy tanecznej muzyce mieszkańcy ba-

wili się do białego rana. 

Sołtysi i Rada Sołecka dziękują wszystkim którzy 

przyczynili się do zorganizowania wspólnych, 

a mieszkańcom i zaproszonym gościom  

za udział i zabawę. 

Organizatorzy 

Piątoklasiści poznają swoją gminę 

—mały rajd rowerowy. 
 

Trasa:      Gruta—Słupski Młyn—Gruta 

 Dnia 17.09.2011 roku uczniowie klasy V pod 

opieką wychowawczyni pani Anny Kalinowskiej i nau-

czycieli wychowania fizycznego, panów Mariusza Kur-

kusa i Aleksandra Zadykowicza, wybrali się na wyciecz-

kę rowerową. 

Trasa wiodła z Gruty do Słupskiego Młyna, gdzie dzieci 

zapaliły znicz na grobie pomordowanych w czasie II 

wojny światowej. Następnie wycieczkowicze podążali 

Doliną Osy i podziwiali okoliczne atrakcje, wśród nich 

dwa ogromne dęby Adama i Ewę. Trasa rajdu wyniosła 

24. kilometry, ale na twarzach uczniów cały czas gościł 

uśmiech i nie było widać śladów zmęczenia. Pomoc me-

dyczną zapewniały dwie mamy-panie Marzena Bon-

kowska i Zofia Barszczewska, które dzielnie towarzyszy-

ły dzieciom na rowerach. Uczniowski peleton zamykał 

pan Aleksander Zadykowicz, który poruszał się wozem 

technicznym i służył pomocą, gdy tylko była taka po-

trzeba. 

… cd. str. 6 
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Trenują i walczą 
Złoto i szóste miejsce 

 Pierwszego października w Siedlcach odbyły się 
Mistrzostwa Polski Seniorek w podnoszeniu ciężarów. 
Ogromny sukces odniosła Sabina Bagioska 
(ur. 19.10.1985) zawodniczka LKS Horyzont Mełno, 
w kategorii 75+ (superciężka) zdobyła złoty medal 
w dwuboju  – 220kg, rwanie 95, podrzut 125. Warto przy-
pomnied, że S. Bagioska już sięgnęła po ten tytuł w 2009 
r. 

–  Sabina jest niemal pewnym kandydatem Polski 
na Olimpiadę w Anglii – mówi Zenon Osuch, trenujący na-
szą najlepszą siłaczkę. – Mam nadzieję, że w lutym przy-
szłego roku podczas zawodów krajowych mój syn Bartek 
osiągnie minimum olimpijskie i również będzie reprezento-
wał Polskę. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak się 
stanie.  

Przed Bartkiem bez wątpienia miesiące intensyw-
nych treningów. Tym bardziej, że w ostatnich zmaganiach 
na Mistrzostwach Polski w Płoosku (7 października) z wyni-
kiem 356  kg w dwuboju zajął szóste miejsce. – Dobrze 
znam syna i wiem, że stad go na dużo lepszy rezultat – do-
daje Z. Osuch. – Zapewniam kibiców tej dyscypliny sporto-
wej, że jako trener zrobię wszystko, by Bartek najpierw 
osiągnął minimum dające mu przepustkę na Olimpiadę, a 
w Anglii… powalczymy. 

Z. Osuch ma jednak ogromny powód do satysfak-
cji, w ostatniej chwili powiadomił nas, że startujący w Płoo-
sku 14-latek Paweł Dobrzaoski z Gruty zajął 5 miejsce w 
rywalizacji z seniorami w kategorii wagowej do 56 kg. Osią-
gnął bardzo dobry rezultat 167 kg (rwanie – 74, podrzut 
93kg). Paweł był jednym z najmłodszych uczestników MP. 
Gratulujemy!                          S. Raginiak 

Piątoklasiści poznają swoją gminę 
 

 Dodatkową atrakcję dla swoich pociech przygoto-

wali rodzice: państwo Renata i Tomasz Templin, Hanna 

i Sławomir Dziubkowscy oraz pani Elwira Nowaczek. Na 

posesji państwa Templinów czekał na wycieczkowiczów 

pięknie zastawiony stół i ognisko, gdzie mogli upiec kieł-

baski i nabrać sił, aby skorzystać z trampoliny, pojeździć 

kładem i pobawić się z licznymi zwierzętami. Panu Zeno-

nowi Osuchowi dziękujemy za bułki. 

 Dzieci były bardzo zadowolone i już zaczęły myśleć 

o następnej wyprawie   /Organizatorzy/ 

PIERWSI  I DRUDZY W „6” PIŁKARSKICH 
Skład: Krzysztof Rosiński – bramkarz, Marcin 

Osuch, Rafał Jeziorowski, Igor Ostrowski, Patryk Osuch, 
Kacper Miąsko, Patryk Tylus, Kacper Michelus, Michał Ko-
złowski, Krystian Marczuk. Opiekun: Mariusz Kurkus   
Tego samego dnia, również w Radzyniu, w  Igrzyskach Mło-
dzieży Szkół Podstawowych  chłopcy ze Szkoły Podstawowej 
w Słupie zajęli II miejsce. 
Skład: Szymon Reszka, Marcin Gałusza, Bartosz Klasiński, 
Karol Topolewski, Dawid Jaros, Maciej Serocki, Patryk Ku-
backi, Kamil Mossakowski.     Opiekun: Katarzyna Sprawka.  

PIERWSI  I DRUDZY W „6” PIŁKARSKICH 
11 października (wtorek) w Radzyniu Chełmińskim 

odbyły się zawody „6” piłkarskich chłopców w ramach po-
wiatowej Gimnazjady. Piłkarze z Gruty zajęli I miejsce. 
W eliminacjach grupy A wygrali po 2:0 z Gimnazjum 
w Radzyniu Ch. i Gimnazjum w Rudzie. W finale spotkali 
się z drużyną Łasina. Mecz był bardzo emocjonujący 
i w regulaminowym czasie zakończył się wynikiem 3:3. O 
zwycięstwie zadecydowały rzuty karne, które lepiej wykony-
wali  nasi chłopcy. Wygrali je 3:2. 27 października  Gimna-
zjum w Grucie będzie reprezentowało powiat grudziądzki 
w ćwierćfinale wojewódzkiej Gimnazjady. 

Bursztynową Autostradą 

25 września 2011r. odbył się rajd rowerowy auto-
stradą A1 (tzw. Bursztynową Autostradą), w którym uczest-
niczyli członkowie koła turystyki rowerowej: Łukasz Mro-
ziński, Karol Czmoch, Jacek Neumann, Cezary Szytniewski, 
Filip Danielczyk, Kamil Paliwoda, Artur Kowalczyk, Bartosz 
Baranik. Trasa rajdu wiodła z Gruty do Grudziądza (tu połą-
czyliśmy się z około 450 osobową grupą grudziądzką), No-
wych Marz (wjazd na autostradę, przejazd przez nowy most 
na Wiśle), MOP Malankowo i powrót do Gruty. 
W Malankowie uczniowie wzięli udział w pikniku oraz mini 
targach turystycznych gmin położonych na trasie A1. Można 
było posmakować różnych ciast oraz regionalnych potraw. 
Chętni mogli sprawdzić się w konkursach o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym, założyć alkookulary, żeby przekonać się 
co widzi nietrzeźwy kierowa oraz wsiąść do samochodu sy-
mulującego dachowanie.  Opiekę nad uczniami sprawowali 
M.Kurkus – opiekun koła i A.Kalinowska. W rajdzie wzięli 
także udział dwaj inni nauczyciele: W.Kaczmarek 
i A.Zadykowicz.   

Sporządził: M.Kurkus 

Sztafetowe biegi przełajowe  

Dnia 5.10.2011 r. na obiektach ośrodka wczasowe-
go Casus w Łasinie odbyły się sztafetowe biegi przełajowe 
szkół podstawowych i gimnazjów powiatu grudziądzkiego. 
ZS w Grucie był reprezentowany przez cztery drużyny: po 
dwie chłopców i dziewcząt. Bardzo dobrze spisały się 
dziewczęta z gimnazjum, które zajęły I miejsce 
(skład: Sylwia Kubacka, Paulina Neumann, Kamila 
Lisowska, Marta Chociaj, Marta Wiśniewska, Pau-
lina Lewandowska, Klaudia Kozłowska, Paulina 
Cieszyńska, Maja Ostrowska, Michalina Lesińska). 
Tym samym awansowały na wojewódzkie biegi sztafetowe, 
które odbędą się 18 października w Bydgoszczy. Opiekun: 
Joanna Sokołowska. 

 Pozostałe sztafety zajmowały trzecie miejsca. Skła-
dy: chłopcy gimnazjum – Mateusz Kozłowski, Marcin 
Osuch, Paweł Urban, Damian Wietrzycki, Igor Ostrowski, 
Patryk Osuch, Piotr Wycinek, Tomasz Wiśniewski, Cezary 
Szytniewski, Dawid Dądelewski, chłopcy szkoła podstawo-
wa – Paweł Fabrykiewicz, Krzysztof  Maron. Michał Bon-
kowski, Kajetan Albanowski, Jakub Ścibor, Kacper Dziub-
kowski, Łukasz Templin, Dawid Tuleja, Przemysław Tuleja, 
dziewczęta szkoła podstawowa – Kamila Kurkus, Natalia 
Osmańska, Anna Nasieniewska, Agata Weselak, Karolina 
Miasko, Natalia Barszczewska, Sonia Szytniewska, Aleksan-
dra Sosik, Marta Lewandowska. 

 Opiekunowie: Mariusz Kurkus, Aleksander Zadykowicz.  
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Szanowni Mieszkaocy Gminy Gruta, Szanowni 
Czytelnicy.  

Wrześniowo/październikowy Dodatek Kulturalny 
poświęcamy Dniom Gruty, także towarzyszącym im – 
i  późniejszym – wydarzeniom kulturalnym. Mamy nadzieję, 
że nasza obszerna prasowa (i internetowa) retrospekcja 
sprawi Paostwu sporą radośd. Nie podlega dyskusji, że 
cztery sierpniowe dni (25-28) były prawdziwym świętem w 
naszej gminie, że wszyscy mamy poczucie dobrze 
spełnionego obowiązku i ogromną satysfakcję z tego, co 
zrobiliśmy, szczególnie w niedzielę, w dniu dożynek. 
                          Redakcja 
 

To były piękne dni 
 

Wszystko zaczęło się w czwartek 25 sierpnia o godz. 
17.30 barwnym korowodem, który gwarnie i kolorowo 
przemierzył Grutę od kościoła pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny do Gminnego Centrum Kultury. 
Pochód poprowadziła wójt Halina Kowalkowska 
w towarzystwie posła Janusza Dzięcioła i nauczyciela 
wychowania fizycznego Aleksandra Zadykowicza (wszyscy 
jechali na rowerach, ponieważ nasza gmina kolarstwem stoi). 

 

 
 

Za przedstawicielami władzy podążał wspomniany 
korowód na czele z roześmianymi, taoczącymi czirliderkami, 
następnie harcerzami, młodymi kolarzami (na rowerach) 
i motorzystami (na wspaniałych maszynach). Pochód 
zamykali mieszkaocy Gruty. Bardzo miłym akcentem 
wspierającym uczestników korowodu było to, że wielu 
mieszkaoców wyszło z domów lub z okien i balkonów 
przyglądało się niecodziennemu wydarzeniu 
z zainteresowaniem i sympatią. 

Po dotarciu na plac przed Gminnym Centrum Kultury 
biorący udział w przemarszu powitani zostali rytmiczną 
muzyką serwowaną przez reżysera dźwięku, Jerzego 
Strużynę. Wójt Halina Kowalkowska podziękowała wszystkim 
za udział w pochodzie i zaprosiła na ponadgodzinny koncert 
zespołu „TIM” Doroty Berent. Działający przy Gminnym 
Centrum Kultury zespół z Mełna kolejny raz bawił słuchaczy.  

 

To był naprawdę udany występ. „Aż nogi same chodzą…” – 
usłyszałem, przechodząc obok rozbawionych gości.  

I tak oto zakooczył się pierwszy, skromny, ale jakże 
piękny dzieo naszych obchodów. 
 

 
 

Dzień drugi 
 

Piątek 26 sierpnia. Przed południem w Zespole Szkół 
w Grucie nastąpiło  otwarcie pleneru fotograficznego 
członków Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury 
w Toruniu, którzy przybyli do naszej gminy na zaproszenie 
dyrektor tej placówki p. Marzeny Samborskiej. 

Natomiast o godz. 17.30 w Gminnym Centrum 
Kultury miało miejsce szczególne wydarzenie kulturalne – 
wystawa retrospektywna pt. „Gruta wczoraj” (więcej na 
str. 3).  

 

 
 

Po zakooczeniu wystawy przybyli do GCK goście 
mogli posłuchad poezji Stanisława Raginiaka (więcej str. 4). 
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Dzień trzeci 
 

Sobota to przede wszystkim kilkugodzinny rajd 
Historyczno-Krajoznawczy, świetnie zorganizowany przez 
Tomasza Piwowarskiego i Mariusza Kurkusa.  

Natomiast wieczorem w Gminnym Centrum Kultury 
wystąpił zespół PÓŁnaPÓŁ Krzysztofa Janikowskiego, 
prezentując kilkanaście piosenek Seweryna Krajewskiego. 
Koncert spotkał się z zainteresowaniem i żywą reakcją licznie 
przybyłej publiczności (młodych wykonawców oklaskiwała 
również wójt gminy). Nie ma potrzeby  podkreślania wartości 
artystycznej PÓŁnaPÓŁ. Tym bardziej dziś, kiedy w gminie 
głośno zrobiło się o sukcesie jednej z jego solistek, Agaty 
Gajewskiej na Toruoskim Festiwalu Manekin Live Bulwar. 
Przybyli do sali GCK goście mogli posłuchad najbardziej 
popularnych, najbardziej lubianych piosenek S. Krajewskiego. 
To był ciekawy, przemyślany pod każdym względem koncert. 
O tym, że piosenki się podobały niech świadczy chociażby 
fakt, że mieszkanka Gruty p. Maria Kaczmarek obdarowała 
dziewczyny czekoladami.  

 

 
 

Dzień czwarty 
 

Niedziela, 28 sierpnia. Dzieo szczególny z kilku 
powodów. Po pierwsze był to finał Dni Gminy Gruta, czyli 
obchody Święta Plonów. Po raz pierwszy też, po skooczonej 
mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, odśpiewany został „Hymn Pokoleo” 
(sł. S. Raginiak, muz. K. Janikowski).  

Tłumy ludzi, uroczysta oprawa i atmosfera 
towarzyszące Świętu Plonów sprawiły, że organizatorzy – 
wójt Halina Kowalkowska, Rada Gminy, sołectwa i Gminne 
Centrum Kultury – mogą mied naprawdę spore powody do 
satysfakcji, że potrafili docenid w tak szczególny sposób 
ciężką pracę gospodarzy naszej gminy. 

Ale po kolei.  
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się 

wniesieniem do świątyni bochna chleba oraz wieoców. 
Chleb wnieśli: starościna Agnieszka Wesołowska, sołtys ze 
Słupa i starosta Wiesław Mróz, rolnik z Salna. Wieoce 
dożynkowe natomiast niesione były przez delegacje sołectw. 
Zanim rozpoczęła się msza święta, młodzież z zespołu 
„Maska” z GCK przedstawiła etiudę poetycką „Od ziarenka 
do bochenka”. Następnie ksiądz kanonik Henryk 
Szczodrowski, w towarzystwie wszystkich kapłanów z naszej 
gminy, rozpoczął nabożeostwo dziękczynne, w trakcie 
którego poświęcił chleb i wieoce dożynkowe.  

– Świętujemy dziś niełatwe tegoroczne żniwa. Przez 
modlitwę i podziękowania wyrażamy szacunek i wdzięcznośd 
naszym rolnikom za trud ich pracy. Dziękujemy gospodarzom 
z poszczególnych sołectw za pięknie wykonane wieoce 
dożynkowe, które są dowodem, iż ziarna na nowy chleb 
i nowy zasiew nie zabraknie – powiedział między innymi 
proboszcz H. Szczodrowski. 
 O wartości chleba, o jego boskim darze, bardzo 
głębokie i poruszające kazanie wygłosił ksiądz proboszcz  
Marek Wysiecki z parafii pw. świętych Kosmy i Damiana 
w Okoninie.  

Po zakooczonej mszy świętej, przy licznie zebranych 
w kościele parafianach, głos zabrała wójt gminy Halina 
Kowalkowska: 

– Serdecznie dziękuję księżom za odprawienie mszy 
świętej dziękczynnej. Księdzu kanonikowi również za 
poświęcenie chleba i wieoców – mówiła wójt. – Wyrażam 
głębokie podziękowanie rolnikom z naszej gminy, doceniam 
ich trud i chylę przed nimi czoła. Wdzięczna jestem 
wszystkim, którzy biorą udział w naszej uroczystości. Moje 
uznanie kieruję także do tych, którzy wykonali wspaniałe 
wieoce. Wszystkich obecnych na mszy świętej zapraszam na 
dalszą częśd święta plonów na plac szkolny, gdzie dokonamy 
tradycyjnego łamania chleba i podzielimy się nim. 

Zanim zebrani opuścili świątynię, nastąpił kolejny, 
szczególny w życiu gminy moment: z płyty odtworzono 
„Hymn Pokoleo”. 

Następnie korowód ruszył na boisko, gdzie tłumnie 
zebrani mieszkaocy gminy mogli uczestniczyd w dalszym 
ceremoniale dożynkowym. Po odegraniu hymnu 
paostwowego wójt gminy Halina Kowalkowska – której 
towarzyszyli przewodnicząca Rady Magdalena Kołodziej 
i ksiądz proboszcz Henryk Szczodrowski – po otrzymaniu 
chleba z rąk starościny i starosty dokonała symbolicznego 
przełamania i powiedziała: 

Przyjmuję ten chleb z szacunkiem. Mam 
świadomośd odpowiedzialności, jaka przede mną stoi, aby 
dzielid go sprawiedliwie, żeby go nie zabrakło nikomu z nas, 
nikomu z mieszkaoców gminy Gruta… I znów minął rok. 
Gminną uroczystością Dożynek zamykamy tegoroczne 
żniwa, by wnet i jak zawsze z Matką Boską Siewną 
otworzyd nowy rok rolniczego trudu tak ściśle wpisany 
w rytm przyrody i tak od niej zależny… Tegoroczna pogoda 
na próbę wystawiła cierpliwośd, upór i nadzieję rolnika. 
…Wielu rolników nie ma dziś powodu do radości, bo do 
trudnej sytuacji na rynku rolnym dołączyły straty 
w uprawach. Nie dziwi więc, że wielu pyta z goryczą, 
co w tej sytuacji świętowad, skoro o satysfakcję z ciężkiej 
pracy trudno. Nadzieje zawiodły, a i pomoc wydaje się byd 
niedostateczna. A jednak mam przekonanie, że wciąż jest 
z czego się cieszyd i za co Bogu i ludziom dziękowad. 
Podziękujemy więc za to, cośmy z pól zdołali zebrad mimo 
ciężkich przeciwieostw, za determinację i wytrwały trud 
nieodmiennie towarzyszące pracy rolnika, za ludzką 
ofiarnośd i solidarnośd, za sąsiedzką pomoc, której wielu 
doświadczyło. Patrząc na dożynkowy korowód 
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podziękujemy też za kultywowanie tradycji, czego wyrazem 
jest dzisiejsze święto… Święty Jan Bosko powiedział, 
że trzeba byd radosnym, dobrym, mied odwagę pomagad 
innym i wróblom pozwalad dwierkad. A prawda jest taka, 
że nasi rolnicy nie tylko pozwalają wróblom dwierkad, ale je 
karmią. Karmią je, karmią nas, karmią wszystkich… Z całą 
przyjemnością zapraszam wszystkich. Wszystkim za 
wszystko dziękuję, życzę smacznego, udanej zabawy. 
Bawcie się dobrze!... 

 

 
 

I oto nadszedł czas na zabawę i degustację przysmaków 
przygotowanych przez gminne stowarzyszenia i sołectwa, 
oraz Zespół Szkół w Grucie i przedszkole w Mełnie. 
Kilkanaście stoisk rozlokowanych po prawej stronie placu 
serwowało zebranym nie tylko pieczoną wieprzowinę, 
golonkę z kapustą, karkówkę, bigos, grochówkę, kiełbasę, 
ale także flaki, pierogi, najprzeróżniejsze ciasta, napoje, kawę 
i herbatę. Nikt nie mógł narzekad na dożynkową kuchnię.  

Wymieomy więc kulinarnych „bohaterów”, którzy 
tak pierwszorzędnie wywiązali się ze swoich obowiązków: 
najpierw Stowarzyszenia: „Przyjaciele Boguszewa” 
w Boguszewie, „Koło Gospodyo Wiejskich” w Nicwałdzie, 
Kobiet Gminy Gruta «Działajmy Razem» w Mełnie, „Pod 
Gródkiem” w Plemiętach, „Uśmiech” wraz z Warsztatami 
Terapii Zajęciowej w Grucie (tu oferowano nietuzinkowe 
pamiątki wykonane przez uczestników terapii). Sołectwa: 
Gruta, Orle, Słup, Annowo, Wiktorowo, Pokrzywno, Zespół 
Szkół w Grucie oraz przedszkole w Mełnie.  

Było też stoisko GOPS w Grucie promujące swój 
program: „Aktywna integracja w Gminie Gruta – drogą do 
zatrudnienia”. 

Podczas wspólnej, wielogodzinnej degustacji 
miejscowych specjałów odbywały się najróżniejsze gry 
i konkursy z udziałem mieszkaoców. Rozstrzygnięty został 
też konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Pierwsze 
miejsce przypadło sołectwu z Orla, drugie z Gruty, trzecia 
nagroda trafiła do Boguszewa. Gratulujemy! 

Była też loteria fantowa z niespodzianką, którą 
okazał się... laptop. Szczęśliwy los wskazał na mieszkankę 
Salna.    

Popołudnie i wieczór na boisku szkolnym w Grucie 
to także występy naszych, głównie młodych, artystów. 
Rozpoczął parafialny zespół z Okonina „Dzieci Pana   Boga”, 
kierowany przez Dorotę Kruszczyoską. Następnie wystąpiła 
Klaudia Dziubkowska z Gruty, utalentowana wokalistka, 
świetnie grająca na keyboardzie. Po niej na scenę weszła 

zdolna młodziutka wykonawczyni Alicja Materka, mieszkanka 
Annowa. Z kolei później nadszedł czas na krótki program 
naszego „eksportowego” zespołu „TIM” Doroty Berent. Dalej 
bawił zebranych dziecięcy zespół „Sonia Szytniewska 
i koleżanki”. Instrumentalista, nasz lokalny Jean Michel Jarre, 
czyli Cezary Szytniewski, dał naprawdę świetny, chod niedługi 
koncert. Wykrzyknikiem popisów naszych lokalnych 
znakomitości był występ drugiej pokazowej grupy Gminnego 
Centrum Kultury „PÓŁnaPÓŁ”, z szefem Krzysztofem 
Janikowskim na czele.  

Po muzycznej uczcie Teatr „Sombra” zaprosił widzów 
na bardzo ciekawy spektakl pt. „W meksykaoskim stylu”, 
będący połączeniem taoca, muzyki i ognia.  

 

Podczas występów artystycznych, niedaleko sceny 
miały miejsce popisy miejscowych ciężarowców 
prowadzonych przez Zenona Osucha. Oj, było kogo 
podziwiad. Rewelacją zmagao młodych atletów był występ 
ośmioletniego Igora Osucha, który ustanowił nowy rekord w 
podrzucie – 37, 5 kg. Jego śladami idzie drugi sześcioletni 
wnuk trenera Borys, podrzucił 17,5 kg. Obaj chłopcy są 
synami Bartka, który będzie reprezentował Polskę na 
olimpiadzie.  

Punktualnie o godz. 20.30 rozpoczął się koncert 
gwiazdy wieczoru, Roberto Zucaro, włoskiego piosenkarza od 
kilku lat mieszkającego w Polsce.  

 

 
 

Warto wspomnied, że przez cały czas dożynkowego 
święta organizatorzy (do późnego wieczora) nie zapominali 
o najmłodszych, którzy mogli się bawid na specjalnie 
wydzielonej części boiska, gdzie rozlokował się między 
innymi „Picoland”.  

I już na koniec, trzeba podkreślid udział miejscowych 
strażaków w święcie plonów. Towarzyszyli oni naszej władzy 
przed i w kościele, a także na przyszkolnym boisku.  

Proszę Paostwa, Szanowni Czytelnicy, Dni Gruty 
połączone z dożynkami  przeszły do historii. Myślę, że 
zarówno władze samorządowe, z panią wójt Haliną 
Kowalkowską na czele, pozostali organizatorzy i wszyscy, 
którzy wzięli udział w gminnym święcie mogą sobie 
pogratulowad.  

- Takich dożynek jeszcze w Grucie nie było – 
słyszałem często na boisku, gdy – wspólnie z Krzysztofem 
Janikowskim – prowadziłem dożynkowe obchody. Podobne 
głosy słyszałem też późnym wieczorem, gdy w najlepsze 
trwała wieocząca Dni Gminy Gruta zabawa taneczna.   

Do zobaczenia za rok!                        Tekst: S. Raginiak 
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Ważna wystawa 
 

Pamięć – rzecz niemal święta 
 

W czasie DNI GRUTY, 26 sierpnia, w Gminnym Centrum 
Kultury odbyła się wyjątkowa wystawa „Gruta Wczoraj”. 
Mieszkaocy gminy mogli obejrzed wiele bardzo ciekawych 
pamiątek z przeszłości tej miejscowości, a także innych wsi 
należących do    gminy. Zdjęcia, obrazy, widokówki oraz 
przedmioty codziennego użytku pochodziły ze zbiorów 
prywatnych, częśd udostępniła pracownia historyczna Zespołu 
Szkół w Grucie.  
 Wernisażu dokonał p. Tadeusz Szczepanek, zastępca 
wójt. Goście z zaciekawieniem przyglądali się zdjęciom 
nauczycieli i uczniów na tle szkoły w Grucie (1933 r.), 
przedszkola z lat 50-tych z tej samej wsi. Było też szczególne 
zdjęcie nieżyjącego już  księdza Jana Skwiercza z chłopcem 
przystępującym do pierwszej komunii. Kolejna karta historii – 
fotografia szkoły w Dąbrówce Królewskiej (1938). Nie zabrakło 
pamiątek cmentarza rodziny Bielerów (początek XX w.) 
i nieistniejącej już cukrowni w Mełnie (lata 30-te XIX w.). Uwagę 
przyciągały zdjęcia kościoła pw. św. Anny w Słupie, dworów w 
Jasiewie i Annowie. Niecodzienna była litografia pałacu w 
Mełnie (1869) oraz kopia tego samego obiektu namalowana 
przez Gustawa Breuninga. 
 Na jednym ze stolików obejrzed można było żelazka na 
żar, młynek do kawy, lampę naftową (pokojową i kolejową), 
a także oryginalnie zdobione metalowe pudełko na zdjęcia. Nie 
zabrakło na wystawie barwnych widokówek z motywami naszej 
obecnej gminy (1909).   
 Organizatorzy wystawy postarali się również o książkę 
Adama Stenzela „Pałace i dwory okolic Grudziądza” (2008). 
W starannie wydanej publikacji autor dośd szczegółowo opisuje 
zespoły dworsko-parkowe w Mełnie, Jasiewie, Orlu-Piotrowie, 
Salnie, Dąbrówce Królewskiej, Annowie i Kitnowie. Warto 
przypomnied, że wszystkie te urokliwe kompleksy powstały pod 
koniec XVII w., kiedy to w wyniku podpisanego 5 lipca 1772 r. 
przez Rosję, Austrię i Prusy traktatu o pierwszym rozbiorze 
Polski, ziemia chełmioska, w tym okolice Grudziądza, przeszła 
pod panowanie Prus. Stąd wspomniane zespoły dworsko-
parkowe są dziełem niemieckich architektów i budowniczych. 
 

 
 

 Na kolejnym stoliku wyłożone zostały egzemplarze 
dzienników wydawanych przez Wiktora Kulerskiego, 
urodzonego w Grucie. Można było przyjrzed się i przeczytad 
informacje zamieszczone w „Gazecie Grudziądzkiej” 
(21.09.1935), „Goocu Nadwiślaoskim” (4.11.1934). Spore 
zainteresowanie wśród zwiedzających wzbudzał „Kalendarz 
Jubileuszowy” opublikowany z okazji 30-lecia „Gazety 

Grudziądzkiej” (1925), pokazano w nim m.in. zdjęcie 
pracowników redakcji. 
 Wystawę, starannie przygotowaną przez Elżbietę 
Fabioską – dyrektora GCK, Elżbietę Polakowską-Lesioską – 
kustosza, Tomasza Piwowarskiego – nauczyciela historii, 
powinno obejrzed jak najwięcej mieszkaoców gminy (uczniowie 
naszych szkół – koniecznie!). Organizatorom należą się brawa. 
Cieszy współpraca Gminnego Centrum Kultury, Gminnej 
Biblioteki Publicznej i Zespołu Szkół w Grucie.  

Na koniec podkreślę jeszcze dwie rzeczy: pierwsza – 
w dniu otwarcia wystawy odwiedziło ją kilku artystów 
z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, gości 
zaprosiła dyrektor Zespołu, Szkół Marzena Samborska. Druga – 
poruszenie wśród zwiedzających wzbudzały dwie panie ubrane 
w starodawne suknie… I to był kolejny, piękny akcent tej 
frapującej wystawy.      

Tekst: S. Raginiak 
 
 

 
 

Poetyckie peregrynacje Stanisława Raginiaka  
 

Otwarcie interesującej wystawy „Gmina Gruta 
Wczoraj” w Gminnym Centrum Kultury stało się 
przyczynkiem dla kolejnej imprezy kulturalnej, jaką była 
„Chwila z poezją Stanisława Raginiaka”. Ta „chwila” idealnie 
wkomponowała się w tematykę ekspozycji i w pewien 
sposób wzbogaciła program całego wieczoru. Oto magiczna 
podróż w przeszłośd gminy znalazła kontynuację poetycką 
w wierszach poety i spowodowała przerzucenie mostu 
między przeszłością a teraźniejszością. Świadomy swych 
wiejskich korzeni poeta, dumny tą świadomością zadaje 
sobie i innym pytanie „skąd jestem?”. Na następne ważne 
pytanie „dokąd zmierzam?” ciągle jeszcze poszukuje 
odpowiedzi i zachęca innych do własnych poszukiwao.  

 

 
 

Wiersze Stanisława Raginiaka czytane przez Zuzannę 
Czerwioską i autora stały się dla słuchaczy niewymuszoną 
podróżą w poezję, w intymny świat poety, podróżą po jego 
wyobraźni i emocjach. Czytanie Zuzanny Czerwioskiej było 
wędrówką po świecie młodej kobiety – córki oczami ojca. 
Czytanie autora to świat doświadczonego już mocno przez 
los mężczyzny z jego przemyśleniami i wątpliwościami. 
Publicznośd w skupieniu towarzyszyła czytającym w tej 
poetyckiej peregrynacji. Pięknym akcentem kooczącym 
prezentację było wykonanie przez Krzysztofa Janikowskiego 
wiersza „Uratuj mnie!” z muzyką Zbigniewa Poliszczuka. 

 

Tekst: Elżbieta Fabioska 
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Festyn rodzinny 
 

„Żegnaj, lato, na rok…” 
 

 
 

Festyn Rodzinny „Pożegnanie lata” zorganizowany 
po raz pierwszy w Gminnym Centrum Kultury przez sołtys 
Gruty Ewę Schmidt, Radę Sołecką, Koło Gospodyo Wiejskich 
i radnego Marka Czmocha był wyjątkowo udany. Dopisali 
goście i pogoda. Przy piosenkach wykonywanych przez 
Klaudię Dziubkowską – krótki koncert dał również zespół TIM 
Doroty Berent – kilkadziesiąt osób, od dzieci po seniorów, 
mile spędziło niedzielne popołudnie i wieczór. 

– Przyznam, że jestem mile zaskoczony organizacją 
imprezy, jest naprawdę fajnie. Nie bardzo chcieliśmy tu 
przyjśd z bratem, ale teraz wiemy, że sporo stracilibyśmy – 
powiedział Mateusz, student prawa, syn gruckiego rolnika. – 
Jest smaczny poczęstunek, niezła muzyka i sporo konkursów 
prowadzonych przez dowcipny duet.  

Oprócz konkursów sprawnościowych dla każdej 
generacji organizatorzy postarali się także o ambitny quiz pt. 
„Minuta o Grucie”. Uczestnicy przez około 60 sekund musieli 
powiedzied interesująco o tej wsi. W szranki stanęło pięd 
osób. Zwyciężyła Helena Kosiorowska mieszkająca 
w Annowie. W nagrodę otrzymała książkę Stanisława 
Raginiaka. 

Podczas trwania festynu nie zabrakło akcentu 
charytatywnego, zbierano pieniądze dla chorej 18-letniej Izy 
z Plemiąt. Zebrano tysiąc złotych! 

– Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy 
wsparli finansowo tę szlachetną akcję – usłyszałem od sołtys 
Ewy Schmidt. – Nie ma chyba nic piękniejszego nad ten 
odruch serca, kiedy to człowiek pomaga człowiekowi. 
E. Schmidt, która bardzo przeżywała niedzielny „debiut” jest 
wdzięczna wszystkim, którzy razem z nią zorganizowali 
festyn. Cieszyło ją, że milusioscy mieli nie lada atrakcję 
w postaci ogromnej, kolorowej zjeżdżalni. Sołtys prosiła, aby 
podkreślid zaangażowanie młodzieży, która nie tylko 
częstowała gości ciastem, chlebem ze smalcem i napojami, 
ale również po zakooczeniu „Pożegnania lata” pomagała przy 
pracach porządkowych. 

– Dziękuję Mieszkaocom, że tak licznie nas 
odwiedzili, a pracownikom Gminnego Centrum Kultury za 
pomoc w prowadzeniu festynu – dodaje sołtys. – Jestem 
pełna uznania dla paostwa Teresy i Adama Dziubkowskich 
oraz ich zdolnej córki Klaudii. Moja wdzięcznośd dotyczy 
także wielu innych osób, chociażby seniorów z naszego 

gruckiego chóru „Złoty wiek”, który zaprezentował kilka 
pięknych piosenek. Przede wszystkim jednak dziękuję 
koleżankom z Rady Sołeckiej i Koła Gospodyo Wiejskich oraz 
panu Markowi Czmochowi.  

 

 
 

Z reporterskiego obowiązku, ale i z satysfakcją należy 
dodad, że na festynie obecne były wójt Halina Kowalkowska 
i przewodnicząca Rady Magdalena Kołodziej. Przybył także 
proboszcz naszej parafii ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski 
i wikary ksiądz Arkadiusz Relidzioski oraz inni goście, którzy 
otrzymali imienne zaproszenia. 

Pierwszy wrześniowy festyn w Gminnym Centrum 
Kultury w Grucie przeszedł do historii. Gratulujemy 
organizatorom, dziękujemy mieszkaocom, którzy świetnie się 
bawili. Wszystko wskazuje na to, że za rok znowu spotkamy 
się w tym samym miejscu. A zatem – jak w piosence 
Zdzisławy Sośnickiej – „Żegnaj, lato, na rok, stoi jesieo za 
mgłą, czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócid znów…”.  

Tekst: S. Raginiak 
 
 

Festiwal Manekin Live Bulwar 
 

Sukces Agaty 
 

 
 

Agata Gajewska z zespołu PÓŁnaPÓŁ prowadzonego 
przez Krzysztofa Janikowskiego odniosła spory sukces 
otrzymując wyróżnienie w finale toruoskiego Festiwalu 
Manekin Live Bulwar. 2 września w mieście Kopernika 
„walczyła” o najwyższy laur. W doborowym towarzystwie 
(jedna z nagrodzonych wokalistek miała za sobą główne 
trofeum w telewizyjnej audycji „Szansa na sukces”). 

Głównymi organizatorami Festiwal Manekin Live 
Bulwar są Agencja i Radio GRA oraz Restauracja MANEKIN 
z Torunia. – Ideą muzycznej imprezy jest wyławianie 
artystycznych perełek z naszego regionu – podkreśla 
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przedstawiciel agencji Juliusz Krawiec. – Nie ukrywam, 
że ilośd zgłoszeo przerosła nasze oczekiwania. To cieszy. 

Warto przypomnied, że jedynym kryterium 
uczestniczenia w toruoskim festiwalu było przesłanie do 
13 maja e-maila z wykonywanymi utworami lub dostarczenie 
nagranego materiału osobiście do Radia GRA. Tak też uczynił 
Krzysztof Janikowski, szef PÓŁnaPÓŁ działającego przy 
Gminnym Centrum Kultury w Grucie. Wysłane utwory 
spodobały się jurorom i już 20 maja młodzi wykonawcy 
wystąpili na Bulwarze Filadelfijskim. Po przesłuchaniu 
solistów i zespołów, do kooca sierpnia, wysyłając esemes – 
każdy wykonawca miał swój numer – można było głosowad 
na swojego faworyta. 

– Jestem bardzo rad z sukcesu Agaty Gajewskiej i jej 
koleżanek z PÓŁnaPÓŁ – akcentuje K. Janikowski. – 
Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
głosowali na „PÓŁnaPÓŁ”, na solistkę naszego zespołu. 
Absolutnie nie spodziewałem się, że w tak znakomitym 
gronie finalistów Agata otrzyma wyróżnienie. Praktycznie 
wszyscy nagrodzeni mają już za sobą znaczące osiągnięcia 
artystyczne, w niektórych przypadkach w postaci własnej 
płyty. I chociażby tylko dlatego występ kilkunastoletniej 
Agaty Gajewskiej należy uznad za bardzo udany. 

Agato, przyjmij gratulacje od naszej redakcji i tych 
wszystkich, którzy cieszą się z twojego sukcesu. 

Tekst: S. Raginiak 
 

 
Gramy dla Izy 

 

 
 

21 września w Centrum Kultury „Teatr” 
w Grudziądzu odbył się kilkugodzinny koncert charytatywny 
dla chorej 18-letniej Izy z Plemiąt, gmina Gruta. Dziewczyna 
leczona jest w szpitalu w Bydgoszczy. Głównymi 
pomysłodawcami i organizatorami dobroczynnej imprezy 
muzycznej było grono pedagogiczne Paostwowej Szkoły 
Muzycznej w Grudziądzu, na czele z dyrektorem Leszkiem 
Orłowskim. Całkowity dochód z koncertu (ponad 10 tysięcy 
złotych) przeznaczony został oczywiście na pomoc Izie, która 
notabene jest uczennicą tej placówki.  

Nauczycielom z pomocą przyszli koledzy chorej, 
którzy zaprosili kilka zespołów, a także przeprowadzili 
licytację, między innymi prac plastycznych. W CK. „Teatr” nie 
zabrakło gruckich akcentów. Na scenie, oprócz muzyków 
i wokalistów z Grudziądza, Torunia i Bydgoszczy pojawiła się 

grupa TIM prowadzona przez Dorotę Berent, a działająca 
przy Gminnym Centrum Kultury.      

Tekst: S. Raginiak 
 
 

W technice origami  
 

Łabędź Głowackiej 
 

 
 

Niemal przez tydzieo Magdalena Głowacka, 
instruktor w Gminnym Centrum Kultury w Grucie, tworzyła 
w technice origami łabędzia. Misterna, żmudna, stricte 
artystyczna praca przyniosła wspaniały efekt. Tak pięknego 
papierowego łabędzia nie było jeszcze nie tylko w GCK 
w Grucie, ale – śmiem twierdzid – również w innych 
instytucjach kulturalnych. Niekonwencjonalny okaz stoi 
dumnie w sali Gminnego Centrum Kultury. 

Warto wiedzied, że prawdziwy dorosły łabędź niemy 
może mied ponad 25 tysięcy piór, z czego ok. 20 tysięcy 
znajduje się na szyi. Jak wskazuje nazwa gatunkowa, 
nieczęsto można usłyszed łabędzi głos, czasem jednak wydaje 
pogwizdywania i żałosne zawodzenie. 

I chociaż niewątpliwie pływający łabędź jest piękny 
sam w sobie, to zapewniam naszych Czytelników, że ten 
stworzony przez Magdalenę jest równie urokliwy. 
Mam nadzieję, że po obejrzeniu w internecie „dzieła” 
instruktorki wielu mieszkaoców gminy zechce na własne oczy 
przyjrzed się papierowemu łabędziowi. 

Tekst: S. Raginiak   

 
Trud poety nagrodzony 

 

 
 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 
Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie od ponad 15 lat 
współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną im. Wiktora 
Kulerskiego w Grucie. Obydwie placówki uczestniczą w II 
turze Programu Rozwoju Bibliotek. Po raz kolejny współpraca 
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ich przyniosła wymierne efekty. Z okazji trwających we 
wrześniu w Wąbrzeźnie Dni Ojca Bernarda burmistrz miasta 
Leszek Kawski ogłosił ogólnopolski Konkurs Literacki „Sługa 
Boży Ojciec Bernard z Wąbrzeźna”, którego 
współorganizatorem była Książnica Wąbrzeska. Spośród 16 
prac, które wpłynęły na konkurs II Nagrodę otrzymał 
Stanisław Raginiak za wiersz „W klasztorze benedyktynów w 
Lubiniu”. 

22 września w wąbrzeskim ratuszu odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród. 

– Prace, które wpłynęły na konkurs literacki wywarły 
na mnie ogromne wrażenie. Szczególnie wiersze. Czytając je, 
głęboko przeżywałam zawarte w nich przesłania – 
powiedziała Aleksandra Kurek, dyrektor biblioteki 
w Wąbrzeźnie, jedna z jurorek konkursu. 

Przed wręczaniem nagród słów uznania pod adresem 
wiersza S. Raginiaka nie szczędzili główni inicjatorzy 
konkursu: zastępca burmistrza Wojciech Bereza oraz 
ks. dr Jan Kalinowski. 

Pozwolę sobie na małą dygresję: nie jest chyba 
przypadkiem, że poeta trafił do Gruty w dniu pogrzebu 
śp. Księdza Prałata Jana Skwiercza… 

Praca i zaangażowanie S. Raginiaka jak widad 
przynosi wymierne korzyści w popularyzacji nie tylko szeroko 
pojętej kultury, ale i gminy. Współpraca Biblioteki w Grucie 
z poetą trwa już od kilku miesięcy. Kilkakrotnie prowadził on 
bez honorarium spotkania autorskie w Grucie, Boguszewie 
i Okoninie. Jest autorem wielu ciekawych i profesjonalnych 
artykułów, które ukazały się na łamach Głosu Gruty oraz na 
stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury. 

Tekst: Elżbieta Polakowska-Lesioska 

 
Uczniowie z naszej gminy tam byli… 
 

Grudziądzka Jesień Poezji 
 

 
 

Szesnasta edycja Warsztatów Poetyckich dla 
młodzieży, w tym roku pod szyldem Grudziądzkiej Jesieni 
Poezji, była sporym przeżyciem dla kilku uczniów gruckiego 
gimnazjum. Nauczyciel języka polskiego mgr Krzysztof Ficek 
z piątką ambitnych nastolatków zawitał 23 września do 
Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu. Właśnie tu odbywały się 
rozmowy na temat poezji. 
 Jesieo rozpoczęła się w piątek, w przenośni 
i dosłownie. Punktualnie o 11.05 (jesieo astronomiczna)  
prowadzący Warsztaty spotkali się z grudziądzkimi 
licealistami i gruckimi gimnazjalistami. Uczniowie mogli na 

własne oczy zobaczyd znanych już w kraju poetów, 
Wojciecha Kassa i Zbigniewa Chojnowskiego.  
 

 
 

 – Obecnie poeci i poezja przeżywają trudny okres, 
świat jakby skręcał w inną, nie-literacką stronę – mówił 
profesor literatury Zb. Chojnowski. – Ale… od razu należy 
zapytad: kiedy dla poetów i poezji był czas dobry? Chyba 
nigdy. Sztuka, a jak wiemy poezja w tej materii ceniona jest 
najwyżej, to rzecz elitarna. A więc i ludzie ją tworzący rodzą 
się rzadko. To oni są solą tej ziemi. Cieszę się, że mogę o tym 
powiedzied w tej sali do kilkudziesięciu młodych ludzi. Ufam, 
że spośród was wyrośnie kiedyś poeta, muzyk czy malarz. 
  

 
 

Uczestniczący w inauguracji gruccy gimnazjaliści na 
pewno długo wspominad będą sobotnie przedpołudnie. 
Miejmy nadzieję, że spotkanie z naukowcami i  poetami 
zmobilizuje ich do jeszcze lepszej nauki, zachęci do czytania 
poezji.  
 

 
 

 Z reporterskiego obowiązku podkreślę jeszcze drugi 
„grucki epizod” na Grudziądzkiej Jesieni Poezji. W niedzielę 
w Bibliotece Miejskiej gościła Elżbieta Fabioska, dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury w Grucie. W kilkunastu 
retrospektywnych minutach opowiadała o Darku 
Nierzwickim, grudziądzkim malarzu, który zmarł przed 
kilkoma laty.    

  Tekst: S. Raginiak   
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Kto czyta, nie błądzi… 
 

Miś Uszatek i nie tylko 
 

 

               "Przygody i wędrówki Misia Uszatka", 
„Świerszczykowe nutki", "Kopciuszek", "Kto w lesie 
mieszka", "Gdzie mieszka bajeczka", "O królewnie Śnieżce 
i siedmiu krasnoludkach", to tylko niektóre tytuły książek 
dla dzieci napisanych przez Czesława Janczarskiego, poety 
tworzącego dla dzieci. Niemal dokładnie w setną rocznicę 
jego urodzin Elżbieta Polakowska-Lesioska, kierownik 
Biblioteki Gminnej i Elżbieta Fabioska, dyrektor GCK 
zorganizowały Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla 
uczniów klas drugich i trzecich. Ambitnej imprezie 
patronowała wójt Halina Kowalkowska. 

 

 
 

W konkursowe szranki stanęło prawie trzydzieścioro dzieci, 
które podzielono na dwie grupy wiekowe. Większośd 
uczestników z nieukrywanym przejęciem czytała 
wylosowane fragmenty utworów Czesława Janczarskiego. 
Jury – Maria Wacławska (sekretarz gminy), Elżbieta Fabioska 
i Stanisław Raginiak – w skupieniu słuchało werbalnej 
prezentacji. Uczniowie w absolutnej większości dobrze radzili 
sobie z tekstem, z którym wcześniej się nie zapoznały. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w kilku przypadkach 
oceniający zgodnie wystawili uczestnikom maksymalną 
dziesięciopunktową notę. 

 

 

Miło nam poinformowad, że w obu grupach 
wiekowych jury przyznało trzy nagrody. Wśród 
drugoklasistów pierwsze miejsce przypadło Adriannie 
Brzyskiej, drugie – Kindze Sadowskiej, trzecie – Paulinie 
Gogolin. Natomiast w grupie trzecioklasistów werdykt 
brzmiał następująco: pierwsze miejsce zdobyła Patrycja 
Kikulska, drugie – Jan Giemza, trzecie – Martyna Korzeo. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci książek, również 
audio.  

Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy 
uczestnictwa. Organizatorzy poczęstowali uczniów ciastkami 
i herbatą. Było też wspólne zdjęcie i apel ze strony jurorów, 
aby dzieci jak najwięcej czasu poświęcały czytaniu. 

Tekst i zdjęcia: S. Raginiak 

 

 

 
 

Nikt nie wie… 
 

Nikt nie wie w Dąbrówce Królewskiej czy jesieo w tym roku 
nadeszła od strony Salna, czy wspinała się pod górkę od 

Kłódki? 
Nie wiadomo czy deszcz i wiatr dotrzymywały jej kroku? 

Nikt nie pamięta też, by na spotkanie z nią wybiegły 
wiewiórki. 

 
Witały ją puste gniazda bocianie i zmęczone dojrzewaniem 

owoce, 
pomalowane na czarno okna kościoła i drzewa przyszkolnego 

ogrodu. 
Witały ją dalie, astry, chryzantemy i zaspane kamienie na 

łące, 
i zapamiętane przez najstarsze lipy otwarte ramiona stodół. 

 
Wszystko stało się nocą, wszystko stało się nagle. 

Szybciej niż podróż owocu kasztanu po gałęziach do ziemi… 
Byd może księżyc wszystko widział i z mgieł zrodzone żagle, 

które przed południem ustępują królewskiej przestrzeni. 
 

Nikt nie wie w Dąbrówce Królewskiej czy jesieo w tym roku      
nadeszła od strony Osy, czy polami szła po niezaoranym 

rżysku? 
Nie wiadomo czy rankiem przyszła, czy o zmroku? 

Nikt też nie może potwierdzid, że skryła się w trawie, na 
boisku.   

            

 S. Raginiak,  3.10.2011 


