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Nr 11              Listopad  2015        Ukazuje się od 1991 roku 

X SESJA RADY GMINY GRUTA 

 13 listopada 2015 roku odbyła się kolejna Sesja Rady  
Gminy Gruta. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą 
podjętych uchwał: 
1) dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2015,  
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 
2015-2030, 3) zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu  
wynagradzania nauczycieli, 4) określenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkola i oddziałów  
przedszkolnych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty  
Nauczyciela prowadzących zajęcia w grupach mieszanych,  
5) zawarcia porozumienia dotyczącego objęcia doradztwem  
metodycznym nauczycieli w szkołach i placówkach na terenie 
Gminy Gruta, 6) zmieniająca uchwałę NR XXVII/202/13 Rady 
Gminy Gruta z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania 
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko  
kierownicze, 7) rocznego programu współpracy Gminy Gruta  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2016, 8) pozbawienia statusu pomnika 
przyrody, 9) określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości na 2016 rok, 10) określenia obowiązującego  
na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na  podatek  
od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku  
od nieruchomości, 11) określenia obowiązującego na terenie  
Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek rolny   
i formularza informacji w sprawie podatku rolnego, 12) określenia 
obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza  
deklaracji na podatek leśny   i formularza informacji w sprawie 
podatku leśnego, 13) określenia wysokości stawek podatku  
od środków transportowych, 14) zatwierdzenia taryf  
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Gruta na okres od 01 stycznia 2016 r.  
do 31 grudnia 2016 r. oraz uchwalenia dopłat dla taryfowych  
odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 
15) udzielenia pomocy finansowej Gminie – Miastu Grudziądz  
w formie dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla 
Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, 16) zmieniająca  
uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu  
budżetowego i uchwała ostatnia 17 – uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
gminy Gruta. 

Zainteresowani szczegółami Sesji mogą je poznać w Biurze 
Rady Urzędu Gminy.           (M.Wrzos)     

IV Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 

W ramach projektu „Śpiewać każdy może” Stowarzyszenie 
Uśmiech w Grucie, przy współpracy wójt Haliny Kowalkowskiej, 
Zespołu Szkół, Gminnego Centrum Kultury, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Gminnej Biblioteki Publicznej 11 listopada 2015 r. 
zorganizowało kolejny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. 
Imprezie, która odbyła się w Narodowe Święto Niepodległości  
w Zespole Szkół patronowała honorowo wojewoda Ewa Mes,  
a medialnie Głos Gruty i Gazeta Pomorska.   

W Przeglądzie udział wzięły zespoły wokalne seniorów i osób 
z niepełnosprawnością. Ogółem przed publicznością  
zaprezentowało się 17 zespołów, każdy wykonał dwie pieśni  
patriotyczne lub żołnierskie. 

Jak na rozpoczęciu powiedziała prezes Stowarzyszenia 
Uśmiech Barbara Małgorzewicz, Przegląd ma na celu przede 
wszystkim krzewienie idei patriotycznych i dlatego organizowany 
jest w Dniu Niepodległości, jego celem jest też jak najszersze  
integrowanie społeczności lokalnej.   

Wykonawcy oceniani byli przez jury, któremu przewodniczyła 
Barbara Małkiewicz z Zespołu Szkół w Grucie. 

Jednak zanim doszło do części artystycznej, konkursowej,  
Barbara Małgorzewicz przywitała wszystkich i wspólnie  
odśpiewano Hymn Państwowy, następnie poprosiła wójt Halinę 
Kowalkowską o uroczyste otwarcie Przeglądu. 

– Bardzo cieszymy się, że przyjęliście państwo zaproszenie na 
Czwarty Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Witam  
państwa w imieniu organizatorów, przewodniczącego Rady Gminy 
i swoim – zaczęła wójt. – Bardzo się cieszę, że nie wysłuchaliśmy 
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WYJĄTKOWA LEKCJA HISTORII  

Narodowe Święto Niepodległości, polskie święto państwowe 
obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez  
Polskę niepodległości w 1918 roku. O rocznicy najważniejszego 
dla Polaków święta pamiętaliśmy oczywiście w Grucie. 

Pod patronatem wójt Haliny Kowalkowskiej o godz. 18. w sali 
narad Urzędu Gminy rozpoczęło się przedstawienie  
filmowo-słowno-muzyczne przygotowane przez zespół PÓŁnaPÓŁ 
działający w Gminnym Centrum Kultury, Tomasza  
Piwowarskiego, nauczyciela historii z Zespołu Szkół i firmę 
„JEST” Jerzego Strużyny.  

Tego wieczoru zaprezentowano spektakl, w którym zawarta 
została historia naszego kraju od 1918 roku po rok 90., kiedy to 4. 
czerwca po raz pierwszy w powojennej historii kraju odbyły się 

dziś Hymnu, a odśpiewaliśmy w tak ważnym dniu, jakim jest  
11 Listopada. Szanowni państwo, data historyczna jest ważna, dziś 
obchodzimy 97. Rocznicę Odzyskania Niepodległości  
po 123 latach zaborów, ale ważne jest też to, żebyśmy my wszyscy 
pamiętali o tym, że niepodległość naszej Ojczyzny, tak ważna dla 
każdego Polaka, nie jest dana nam na zawsze. Dlatego musimy 
szanować i w razie konieczności bronić naszą Ojczyznę. Powinni-
śmy też każdego dnia w swoich sercach nosić życzliwość  
do wszystkich ludzi. Mam taką nadzieję, że jak wszyscy tu  
siedzimy, tak czynimy. Jeszcze raz serdecznie państwa witam  
i uroczyście otwieram Czwarty Przegląd – zakończyła.  
H. Kowalkowska.  

Po jej wystąpieniu Ksiądz Kamil Pańkowiec i nauczyciel  
historii Tomasz Piwowarski powiedzieli o kilkuminutowym filmie, 
który powstał w naszej gminie, a dotyczy on Polaków  
rozstrzelanych w Słupskim Młynie w 1939 roku.  

Zaapelowali o wzięcie udziału w zakupie cegiełek niezbędnych 
do odnowienia pomnika pomordowanych. 

Następnie na scenie pojawili się uczniowie klasy III Zespołu 
Szkół i pod opieką artystyczną Mireli Kurnik zaprezentowali  
patriotyczne przedstawienie słowno-muzyczne.  

Po uczniach rozpoczęły się wokalne popisy zespołów,  
trwało to prawie trzy godziny.  

Jury przyznało następujące miejsca w poszczególnych  
kategoriach: 

– zespoły z osobami z niepełnosprawnością – 1 miejsce Michał 
Nowak zespół To My z Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Grudziądzu, 2 – Anna Żonakowska (ten sam Warsztat),  
3 – Marcin Kokoszański (też z tego WTZ) 

– zespoły seniorów – 1 miejsce Józefinki ze Świecia nad Osą,  
2 – Złote Kłosy z Jabłonowa Pomorskiego (otrzymali też coroczną 
nagrodę przyznawaną przez wójt H. Kowalkowską. W tym roku 
był to obraz z aniołem namalowany przez nauczycielkę Dorotę 
Kruszczyńską z Okonina), 3 - Viola Silvestris z Grudziądza 

– jury przyznało wyróżnienia, otrzymały je zespoły Sonata  
z WTZ Gruta, duet Echo Kwidzyna i Złoty Wiek (Gruta).    

Swoją nagrodę przyznała też publiczność, największe uznanie  
i oklaski zebrał zespół To My z WTZ z Grudziądza, nagrodą  
była… gęś, bo 11 listopada to przecież dzień świętego Marcina.  
A okazałą gąskę ufundowali radni z Komisji Rolnej. 

Patriotyczne, ciekawe i ważne widowisko zakończyło się 
wspólnym zdjęciem. Panią Barbarę Małgorzewicz dzielnie wspierał 
wiceprezes Uśmiechu Ryszard Berent (a technicznie nad całością 
czuwała realizator dźwięku Dorota Berent).  

Do zobaczenia za rok!        
            Tekst/foto: RAS   

częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przy-
wróconego Senatu.   

– Oto jest życia garść, taka duża garść… – to pierwsze słowa 
wójt Haliny Kowalkowskiej po zakończeniu wieczoru. – Jestem 
pod ogromnym wrażeniem i dlatego chcę bardzo podziękować 
młodym artystom za przepiękną lekcję historii. Myślę, panie  
Tomku (zwróciła się do historyka Piwowarskiego), że lepszej, cie-
kawszej lekcji nie można było sobie wymarzyć. Ogromnie  
jeszcze raz dziękuję za przepiękne przedstawienie. Oczywiście  
swoje podziękowania kieruję do wszystkich, którzy pracowali nad 
tym widowiskiem, ale, podkreślę, bez was, artystów, nie mogłoby 
dojść do tak ciekawej opowieści o losach naszej Ojczyzny  
– kontynuowała wójt, na koniec dziękując wszystkim, którzy  
przyszli do urzędu. Przypomniała też, że wcześniej w Zespole 
Szkół w Grucie odbyło się inne patriotyczne spotkanie  
– IV Przegląd Pieśni Patriotycznej i Wojskowej.  

Podziękowania zespołowi (Krzysztofowi Janikowskiemu,  
Agacie i Szymonowi Gajewskim, Wiktorii Lewandowskiej  
i Agacie Misiak) przekazała też H. Szumotalska.  

PS Tego samego dnia harcerze 21 DH Źrenice i radny Henryk 
Zalewski oddali hołd żołnierzom pochowanym na Cmentarzu  
Wojennym w Mełnie, a także pomordowanym w 1939 roku  
na terenie byłej Cukrowni.          

            Tekst/foto: RAS    

Listopadowe urodziny Polski 

Apel z okazji 97. rocznicy odzyskania Niepodległości przez 
Polskę odbył się w naszej szkole już 9 listopada. W uroczystości 
poświęconej Ojczyźnie i wolności oprócz społeczności szkolnej 
brali udział zaproszeni goście, kombatanci II wojny światowej  
państwo Róża i Bogusław Topolewscy z Gruty oraz p. Jan Ostolski 
z Orla. Radę Rodziców reprezentowały panie: Izabela Berbelicka, 
Kamila Wegner, Sylwia Samborska i Ewelina Szymaniak,  
a samorząd gminy p. Adam Schmidt, radny i sołtys Jasiewa. 

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli Anny Mikulskiej, Anny 
Kurzyńskiej i  Andrzeja Derkowskiego w piękny sposób wierszem  
i piosenką opowiedzieli o tym, co każdemu Polakowi powinno  
kojarzyć się z Polską i patriotyzmem – tym dawnym i tym  
dzisiejszym. Uroczystość była też okazją do przybliżenia przyczyn 
utraty niepodległości, czasach niewoli a także wielkiej radości  
z odzyskania wolności oraz tych, którzy walczyli i byli twórcami 
wolnej Ojczyzny. 

   Uroczystość towarzyszył podniosły nastrój – galowe stroje 
dzieci i ciekawy wystrój szkoły.             AK 

Droga Polski do wolności 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
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GCK ma już pięć lat 

Wieczór rozpoczęła dyrektor Hanna Szumotalska, która  
po powitaniu gości, w tym sekretarza gminy Jarosława  
Poznańskiego , powiedziała między innymi: 

Korzystając z dzisiejszej, wyjątkowej okazji wyrażam swoje 

Pod takim hasłem 9 listopada w szkole w Nicwałdzie odbył się 
uroczysty apel związany z obchodami  97. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Podczas tej szczególnej uroczystości 
dzieci tańczyły poloneza, recytowały wiersze i śpiewały pieśni 
patriotyczne. Uczestnicy spotkania słuchając montażu  
słowno-muzycznego poznali trudną drogę naszej Ojczyzny  
do wolności. 

Tekst Barbara Fiszer, foto: Dorota Kruszczyńska 

Wójt na gali w Opolu 

5 listopada w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera  
podsumowano 23. Europejskie Dni Dziedzictwa. W tym dniu  
po raz pierwszy spotkali się wszyscy organizatorzy imprez  
regionalnych w kraju.  

Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych doceniono 
działania podejmowane przez gminę Gruta na niwie szeroko pojętej 
kultury. Wójt Halina Kowalkowska otrzymała wyróżnienie  
za organizację obchodów EDD. 

Wyróżnienia najlepszym wręczyła prof. Małgorzata Rozbicka, 
dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

Oprócz naszej gminy z województwa kujawsko-pomorskiego 
wyróżniono: Lidię Dobrowolską z Towarzystwa Ochrony  
Krajobrazu Kulturowego „Sukcesja” z Borów Tucholskich, Bognę 
Derkowską-Kostkowską z Bydgoszczy i Andrzeja Budziaka,  
dyrektora pałacu w Lubostroniu. 

Organizatorami imprez w naszej gminie wpisanych w EDD 
byli: wójt, parafia p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
Gminne Centrum Kultury, sołtysi i rady sołeckie z Annowa, Gruty, 
Okonina i Salna, a także pracownicy Zespołu Szkół i inne  
organizacje oraz wolontariusze. 

Organizatorzy ogólnopolskiej gali podkreślili sukces 23. edycji 
EDD, jednocześnie zaprosili animatorów kultury do realizacji  
w 2016 roku kolejnych spotkań  z „duchem historii”.  

Tekst CC  Fot. Sławomir Mielnik  

Nocka zadaniowa harcerzy 

Kadra 21ŚDH Źrenice przygotowała dla drużyny  
16-17 października noc zadaniową „Niebo gwiaździste nade mną, 
Prawo Harcerskie we mnie”. Noc dla każdego była początkiem 
nowego rozdziału w harcerskim życiu. Trzy osoby złożyły przyrze-
czenie harcerskie, na które musiały zasłużyć.  

Drużyna została podzielona na dwa zastępy, starszy „Chabrowy 
Błysk”, gdzie rolę zastępowej pełni Weronika, natomiast rolę  
zastępowej w młodszym „Patrzydełka” pełni Kamila. W noc  
zadaniową naszym największym zadaniem była gra terenowa, pole-
gająca na sprawdzeniu wiedzy harcerskiej, gminnej i przede 
wszystkim działaliśmy na niej razem w zastępach. Zadania też 
sprawdzały nasze sposoby komunikowania się ze społecznością 
Mełna. Nocka zadaniowa z podziałem na zastępy, była  
tajemniczym wstępem do ogromnej ponad dwumiesięcznej druży-
nowej gry: ZDROWA rywalizacja pomiędzy zastępami.  

Po grze wróciliśmy do naszej bazy – świetlicy w Mełnie,  
zjedliśmy kolację i zasiedliśmy do wspólnego świeczkowiska.  
I to jest ten klimat, uwielbiamy bowiem wspólnie spędzony czas na 
zadumie i śpiewaniu piosenek związanych wyłącznie z prawem 
harcerskim i historią. Po wieczorze pełnym wrażeń obejrzeliśmy  
2 harcerskie filmy i powitaliśmy… świt. 

     Weronika Opalińska/Natalia Szumotalska 

najszczersze i najgłębsze podziękowanie tym wszystkim, którzy 
pracują na rzecz Gminnego Centrum Kultury, począwszy od  
naszych instruktorów, zespołów muzycznych, a także pracowników 
zatrudnianych w ramach robót publicznych, jak również  
stowarzyszeń, sołectw, i każdej innej placówce i organizacji  
z naszej gminy, które nas wspomagają. Osobne podziękowania 
kieruję do pani wójt Haliny Kowalkowskiej i dziękuję jej za to,  
że jako prowadząca samorząd również przyczynia się do rozwoju 
prowadzonej przeze mnie placówki. Dziękuję także naszym radnym. 

Oczywiście po przemowie dyrektor, głos zabrał sekretarz, który 
w imieniu wójt i swoim przekazał gratulacje i prezent… flipchart 
(rodzaj tablicy demonstracyjnej) oraz kwiaty.  
 Należy wspomnieć, że J. Poznański po wręczeniu souveniru 
podziękował dyrektor za organizację i pracę podczas tegorocznych 
Dożynek Gminnych i Pikniku Artyleryjskiego. Ciepłe słowa  
popłynęły też od Ewy Schmidt, wiceprzewodniczącej Rady Gminy 
i sołtys Gruty, a także od kilku mieszkanek tej wsi. Do GCK  
przybył też radny Henryk Zalewski.   

Po części oficjalnej dyrektor zaprosiła wszystkich na świetny 
tort (upieczony przez instruktorkę GCK Monikę Chyła),  
kawę i herbatę. 

Od tego momentu rozpoczęła się część artystyczna, którą zaczął 
rówieśnik Gminnego Centrum Kultury – zespół TiM prowadzony 
przez Dorotę Berent. TiM obecnie to: Aleksandra Kanios, Sonia 
Szytniewska, Patrycja Urbaniak, Karol Aleksandrowicz, Cezary 
Szytniewski, Sebastian Sieracki, Bartosz Sengerski i Daniel  
Urbaniak. 

Po tej grupie scenę w swoje władanie wzięło trio: Łukasz  
Kowalski (notabene gitarzysta prowadzący obecnie w GCK zajęcia 
z młodymi adeptami tego instrumentu), wokalista  Łukasz  
Szalkowski i gitarzysta basowy Maciej Ciepcieliński.    

Kolejna grupa to PÓŁnaPÓŁ Krzysztofa Janikowskiego.  
Zespół przedstawił kilka szlagierów i kolejny raz udowodnił,  
że Krzysztof  – któremu podobnie jak Dorocie czas porywa  
doroślejących wokalistów – wie, jaką artystyczną podąża drogą.  
I dzięki temu z przyjemnością słuchało się Wiktorii  
Lewandowskiej, Agaty Misiak i Szymona Gajewskiego.                                  

 
 

Tekst/foto: RAS 
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Kultura w Gminie  
Wiersz na Święto Niepodległości   

 

 W związku z  97. Rocznicą 
Odzyskania Niepodległości 
prezentujemy wiersz Pani  
Barbary Weselak, poetki  
z terenu naszej gminy, od 1962 
roku mieszkanki Okonina.  
 Z Panią Barbarą mieliśmy 
okazję spotkać się 18 września 
w Gminnym Centrum Kultury 
na wieczorze poświęconym  
jej twórczości. 

 
*** 

O! Polsko – pawiem narodów Jesteś!? 
Henryk Sienkiewicz 
 
Dla wszystkich Polaków rozsianych po świecie.  
W rocznicę uzyskania Niepodległości 11.11.1918 r. 
 
I nastał rok osiemnasty, gdzie zrzucono jarzmo niewoli, 
Gdzie powiedziano… już serce nie boli, 
Bo jesteś Ojczyzno! Bo trwasz! Bo żyjesz! 
I wszystkich Polaków serca radujesz. 
 
Bo jesteś wreszcie Ojczyzno moja, 
Powstałaś z popiołów i droga twa mowa 
Wśród wszystkich Polaków rozsianych po świecie, 
Bo Jesteś Wolna, Ojczyzno przecie. 
 
Szał radości zwalił lud na kolana, 
A z piersi rwała się pieśń, 
Wielbij duszo mego Pana, 
Od łez ich mokra była ziemia 
Bo na cud wolności… czekały cztery pokolenia. 
 
Święty Boże! Święty Mocny… miej w opiece tych,  
co za Polskę życie swe dali, 
Za ich bohaterstwo… krzywdy i kajdany, 
Za szlak syberyjski ciałami usiany, 
Tego się nie da wyrazić słowami! 
 
A nasz Naczelnik Piłsudski z Litwy… 
Nie bał się pruskiej ni ruskiej gonitwy, 
Sam był postrachem i jego czwartacy - 
Czy znajdą się jeszcze odważni chłopcy tacy? 
 
W górze trzepoce Orzeł z koroną, 
Na nim wyryte – „Żywią i Bronią”, 
Bo on dla wszystkich był drogowskazem, 
Gdy szli po wolność – szlakami razem. 
 
W żadnym kraju tak cudnie słońce nie świeci, 
I żadnego kraju tak nie wielbią poeci, 
I żaden kraj nie ma tak pięknej historii, 
Gdzie na wspomnienie – każdego serce boli. 
 
Bo, POLSKA! to kraj, co wszystkie ludy brata, 
Bo, POLSCE! ofiaruję wszystkie róże świata, 
Bo, przed Polską chylę swoje czoło, 
Bo, Kocham cię Ojczyzno, całym sercem i duszą swoją. 
 
O, POLSKO! Byłaś wymazana z map świata, 
O, POLSKO! Przyjęłaś wroga jako swego brata, 
O, POLSKO! Przez obce buty nie raz podeptana, 
Jedyna – Najdroższa – Ojczyzno kochana. 
 
Ty wszystkich przytulisz do swojego łona… 
Jedyna – najdroższa – Ojczyzno upragniona, 

I w ukłonie dzisiaj chylę swoje czoło 
I serce się raduje, gdy się mówi polską mową. 
 
I za słowo POLSKA ma Ojczyzna droga, 
Szli twoi synowie wprost do Boga, 
Co przelali krew za ciebie 
Kończąc swoją krwawą podróż w niebie. 
 
I w rocznicę POLSKO – dzisiaj święta Twego 
Ślę życzenia tak serdeczne od narodu Ci wiernego, 
Obyś nam Ojczyzno poprzez wieki zawsze trwała, 
Wielka – silna – odrodzona – niezależna i wspaniała. 
 
Kierowana ręką Boga – jaśniejąca sławy mitem, 
Kraj słynący mlekiem, miodem i wszechstronnym dobrobytem, 
Który był rządzony mądrze za potężnych Jagiellonów, 
Gdzie na cztery strony świata obwieszczano biciem dzwonów. 
 
W Imię Boga i Hołd Pruski dni zwycięstwa 
Pokazują bohaterstwo – dając wyraz hartu i męstwa. 
Lecz to tylko są wspomnienia, 
Tajemnice kryje ziemia, 
Poprzez wieki utrwalone 
Krwią twych Synów uświęcone. 
 
A więc żyj! nam Polsko Droga! 
Że powstałaś w Imię Boga! 
Ślę do Niego z serca… szczere, 
Jesteś wolna – i trwasz w katolickiej wierze.  

Wiersze i piosenki dla tych, których nie ma… 

Osamotnieni między zniczami, tak nazwany był wieczór  
w Gminnym Centrum Kultury podczas którego miłośnicy poezji 
słuchali wierszy i piosenek. Spotkanie odbyło się 3 listopada  
i wiązało się z uroczystością Wszystkich Świętych oraz  
Zaduszkami.  

Pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Kamila  
Wesołowska z Kółka Literackiego czytali wiersze, natomiast 
Agata Misiak i Krzysztof Janikowski z zespołu PÓŁnaPÓŁ  
śpiewali akompaniując sobie na gitarze i skrzypcach.  

– Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też i inne 
pełne zadumy i smutku… To pierwsze listopadowe dni, kiedy  
to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wspominamy, 
tęsknimy i... odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek  
i swój koniec – rozpoczęła spotkanie dyrektor Hanna Szumotal-
ska.  

Wieczór odbył się w nastrojowo przygotowanej sali. Wśród 
gości była wójt Halina Kowalkowska, która po części artystycznej 
pogratulowała wykonawcom. – Dziękuję za przygotowanie tak 
pięknego Wieczoru Zadusznego. Naprawdę warto było tu przyjść, 
by posłuchać pięknych wierszy, posłuchać nastrojowych piosenek  
– zakończyła zwracając się do dyrektor Szumotalskiej.  

Po słowno-muzycznej prezentacji dyrektor zaprosiła gości  
i wykonawców na kawę i herbatę.         

               RAS 


