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Moja Mała Ojczyzna

Małe Ojczyzny trwają – są zawsze na swoim miejscu. 
Dotkliwie odczuwamy ich brak, gdy je opuścimy. Stale są obecne 
we wspomnieniach i marzeniach o powrocie. Moja Ojczyzna – 
słuszne określenie. Dzięki niemu zawsze wiemy, gdzie jest nasze 
miejsce na Ziemi.

Wiersz o „Mojej Małej Ojczyźnie” – to jedna z konku-
rencji Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich 2016' w Zelgnie. 
Zadaniem było napisanie i prezentacja przez jedną wytypowaną 
uczestniczkę na scenie wiersza o swoim środowisku lokalnym, 
miejscu urodzenia, swojej wsi, okolicy itp. Wiersz można było 
wyrecytować lub odczytać. Czas prezentacji wynosił dwie 
minuty. Komisja konkursowa oceniała piękno słowa oraz 
oryginalność i pomysłowość twórczą uczestniczek. 

A jak widzą swoje Małe Ojczyzny uczestniczki VII już 
Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Chełmża – to 
wszystko zostało opisane w wierszach, które prezentowane były 
przez autorki podczas wspomnianej imprezy. Wiersze te mają 
nieocenioną dla regionalizmu wartość. Ta lokalna poezja niesie 
wrażliwość, piękno, dobro i jest autentyczna. Zachęca nas do  
odkrywania prawdziwych wartości Małych Ojczyzn. 

Słów kilka o Turnieju….
W roku 2016 Turniej Kół Gospodyń Wiejskich był już 

siódmą edycją tej imprezy w Gminie Chełmża, która przede 
wszystkim integruje środowisko wiejskie. Impreza ta promuje 
polską wieś i jej bogactwo kulturowe oraz aktywność miesz-
kańców. Dowodem tego są piękne i barwne stroje okolicznoś-
ciowe pań z Kół Gospodyń Wiejskich, suto zastawione stoiska 
z domowymi potrawami i wypiekami, które stanowią wyróżnik 
smakowy i kulinarny Gminy Chełmża. Turniej KGW to powrót 
do dawnych tradycji i obrzędów. Poza tym to także doskonała 
okazja, aby organizacje społeczne dzieliły się dobrymi prakty-
kami.

CO TO JEST MAŁA OJCZYZNA? – Jest to świat, w którym żyjemy na co dzień. 
To najbliższy krajobraz, czyli wszystko to, co jest wokół obecne: przyroda, ludzie oraz stworzona 
przez nich kultura. Ojczyzna jest wrośnięta w przeszłość. Zawsze nieduża, grzejąca serce, bliska 
jak własne ciało. 

www.gminachelmza.pl

Zbiór wierszy Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Chełmża wydany z okazji jubileuszu 150 lat działalności KGW w Polsce.

Laureatki konkurencji :wiersz o „Mojej Małej Ojczyźnie”

I m. KGW Głuchowo

II m. KKA OD NOVA – Bielczyny

III m. KGW Dźwierzno – Januszewo

Moja Mała Ojczyzna
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Mała Ojczyzna to dom, w którym codziennie siedzę, aż serce bije jak dzwon! 
Kiedyś tu była miedza, pole zbożem okryte, jesiennym deszczem zmyte.

To jest wieś moja, oto południe majoweprzy domu klekot bociana.Pamięć o naszych przodkach: Łaszewskim, CzarlińskimI tych co zginęli, umarli  głęboko w sercach skrywana. Niebiesko od pogody, słodko od kwitnących lipSennym powietrzem pszczeli brzęk się niesie.Teraz już wiesz, że moja Ojczyzna Brąchnówkiem zwie się!

Czasami gdy jadę przez wieś już zmęczona, Głowę na miedzy kładę, spoczywam utrudzona, Patrzę na krzyż przydrożny co duszę moją wita.I nawet ktoś bezbożny 
– czyż nie piękna ta moja mała Ojczyzna? – Boga pyta!

Jest nią też moja wioska, o nią ta nasza troskaW niej piękny Pałac Zabytkowy, drzewa owite zielenią. Tu w maju zawilce, fiołki i jaskry kwitną i w promieniach słońca się mienią.

Elżbieta Wiśniewska  KGW Brąchnówko

Kilka domów, dwie ulice, 
wioskę – kocham tę nad życie.

Dźwierzno – tu się wychowałam, 
od młodzieńczych lat mieszkałam.

Pola, łąki i jezioro –  atrakcji jest sporo.
Możesz tu rozpocząć życie 

i się poczuć znakomicie.
Plac zabaw kolorowy 

komputer wybije dzieciom z głowy.
Sala wiejska gości wita, bale są tu znakomite.

A w niedzielę dzwon nas woła: 
Chodźcie wszyscy do kościoła!

Dużo tu pomysłów mamy. 
Na majówkę zapraszamy.

I powietrze zdrowe jest 
– przyjedź, zobacz jeśli chcesz!

Gmina Chełmża cała piękna, 
lecz Dźwierzno – to moja Mała Ojczyzna Święta.

KGW Dźwierzno

KKA OD-NOVA Bielczyny

Gdyby ktokolwiek pytał, nie wiedział, a zobaczyć chce

Wieś Bielczyny nad pięknym jeziorem znajduje się.

Prężnie i twórczo na każdej płaszczyźnie 

działa CIK w naszej małej ojczyźnie.

Centrum Inicjatyw Kultury 

a w nim MALWA rękodzieła maluje

i świat wokół koloruje.

Więc chodź pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko, 

Niech na niebie stanie tęcza malowana naszą kredką!

Wszystko co było jest i będzie 

przeczytasz w „KURENDZIE”.

Za sprawą grupy chętnych, mądrych ludzi 

KURENDA edukację i refleksję budzi.

Z błogosławieństwem włodarza Jacka

informacja  trafia do ludzi.

O Dniu Kobiet w PRL-u pamięta już tak niewielu, 

a one wbrew temu tańce i hulanki uświetniają dla tak wielu.

We wsi Bielczyny mieszkają super dziewczyny,

które swoje myśli przekształcają w czyny.

Organizują fajne festyny 

dla swej Bielczyńskiej rodziny.

Zdrowe i kolorowe

jak lipcowe święto truskawkowe .

Patronką naszą jest Bł. Juta co w blasku słońca 

ślad swojej ścieżki na jezioro rzuca.

Tu w wybujałych trawach i tatarakach 

spotkasz gęś dziką, bociana i zająca szaraka.

Gdzie wzrokiem sięgniesz to kąpielisko, 

piękne polany, lasy – wymarzone siedlisko.

Tutaj słońce najjaśniejsze,

Wszystkie panny najpiękniejsze.

Życie słodko nam upływa,

ani lat nam nie przybywa.

II m.

III m.

Wieś Bielczyny

Brąchnówko – ojczyzna moja

Dźwierzno – kocham nad życie



Teresa Parzyszek

KGW Głuchowo

KGW Kiełbasin
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Nikt z nas swej wsi się nie wstydzi,

Bo kto przez nią przejeżdża to widzi:

         Dwa wiatraki nas witają

         Do nas, do nas – zapraszają.

Z trasy E1 piękna aleja lipowa

Prowadzi do naszej wsi Głuchowa.

         Jak okiem sięgnąć łany pszenic

        Rosną na polach w mej okolicy.

Jest biblioteka, hala sportowa.

Szkoła – a w niej klasa mundurowa.

Dzieci z placu zabaw korzystają

I na bujaczkach się bujają.

      Mamy świetlicę, która tętni życiem.

      Tu mieszkańcy się spotykają

      I różne imprezy się odbywają.

Wielki park rośnie, gdzie bardzo radośnie

Ptaszki śpiewają i do spacerów zachęcają.

     Za parkiem jezioro mamy

     Nad którym latem się opalamy i pływamy.

Jezioro to dużo ryb ma,

Chętnych rybaków do wędkowania przyciąga.

Karaś złoty, węgorz, sum i szczupaków cały tłum.

     Na wzgórzu nad tym jeziorem 

     Kaplica Juty Błogosławionej, 

     która przez wieki jest sławiona.

Za miłosierdzie, pomoc chorym i biednym,

Z której to przykład bierzemy – my wszyscy wierni.

     Co roku w maju odpust tu mamy,

     Gdzie bardzo chętnie z pielgrzymką podążamy.

Latem wieś nasza kwieciem zakwita,

Swoim zapachem i kolorami każdego wita.

     To Ojczyzna nasza mała.

     Taka śliczna i wspaniała.

Serce dusza się raduje,

Że tak dobrze się tutaj czujem.

     Tu mieszkamy i się znamy,

     I w kłopotach się wspieramy.

Tu jest nasze miejsce,

Tu jest nasz dom.

Jesteś biała jak śnieg puszysty
Nie zdeptany i czysty.
Nie jesteś opuszczona ani zapomniana
Pachniesz miętą i rumianem.
Jesteś sługą i Panem…… moja mała Ojczyzno.

Głośne w gminie BOCIANISKO,
Gdzie artyści dają wszystko
Co ich dusza talent kryje
TU – na scenie – sztuka żyje.

Jest i PYZA W BRĄCHNÓWKU i KONCERT CHOPINOWSKI,Przydrożne krzyże, figurki Matki Boskiej,
JARMARK PLUSKOWĘSKI i NOC ŚWIĘTOJAŃSKA,
MAJÓWKA SENIORÓW i ŚWIĘTO LATAWCA.

SZLAK TRADYCJI I SMAKÓW, SZLAK KREDENSÓW PRZESZŁOŚCIŚWIĘTO RYBY, NIEZAPOMINAJKI, odnowiona świetlica,
Rogaliki i krokiety Huberta – dla gości,
Których wita to miejsce – moja okolica.

Kiełbasin jeszcze słynie z wypieków i dań,
Gdzie Koło Gospodyń pracuje na „piątkę”.
W tym wielka zasługa kilkunastu pań
Cokolwiek nie zrobią – zawsze strzał w dziesiątkę!

Tu mądrość pokoleń nam – żywym zostanie
Tak długo nim światełko nasze zgaśnie.
Miej na wieki ojczyznę w swej opiece – Panie,
A nas zabierz tam, gdzie nie był jeszcze nikt.

Tu lasy, łąki i pola,
Czyste powietrze, jeziora.
Gmina jak jedna z wielu
Lecz najważniejszym jej celem
– to budować dom – dom, który znamy
Byśmy nie byli w nim nigdy sami.
To obowiązek naszej gromady
Wójta, Sołtysów i Gminnej Rady.

ŚWIĘTO TRUSKAWKI, POWITANIE LATA
Ścieżki rowerowe w cztery strony świata,
Zaś świata sprzątanie-ekologii znak
Gmina Chełmża przykładem, że jest właśnie tak.

KOPIEC ZIEMI POLAKÓW – tożsamość narodowa.
Jako jeden z programów zwany – WSI ODNOWA.
Nie byłoby dzisiaj „Pana Tadeusza”,
Który nas pociesza i który nas wzrusza.
Gdyby Adam Mickiewicz swej „małej ojczyźnie”
Nie złożył NIM hołdu i pokłonu bliźnim.

Kiełbasin zwany Wurst jeszcze z średniowiecza,
Kiedy kościół Marii Panny został zbudowany
Niejednokrotnie zniszczony od szabli i miecza
Został wyróżniony na ZABYTEK ZADBANY.

Bliskie jest mi sercu moje otoczenie,
I chociaż to „maleńka na globie ojczyzna”
W „Otwartej Europie” ma duże znaczenie,
- tu rozbrzmiewa gwara i kwitnie polszczyzna.

W „Roku Sienkiewicza” – tradycjonalist,y
Uczcijmy naszego mistrza, pokłon mu oddajmy
Bo to wielki człowiek, Polak i noblista
Dla pokrzepienia serc – o nim pamiętajmy.

I m.

Wieś Głuchowo

Kiełbasin – nasza wieś



Nasza wieś, to jakby zielona dolina.

Niby taka jak inne wsie, lecz dla nas całkiem inna.

To taka Ojczyzna maleńka, co w sercach naszych tkwi,

Jak Ojcze Nasz z czułością, bo Zdrowaś Maryja mamy we krwi.

Nawra – wioseczka malutka, to zaczarowany historii świat,

Piękna jak plaster miodu w swoim słodkim, złocistym kolorze,

I tylko prosimy w modlitwie, ochraniaj ją Panie Boże.

Tu latem pod złotym ziarnem kłos się ku ziemi chyli,

Tu jeszcze w przydrożnych krzewach ptaszek cichutko zakwili,

Tu jeszcze można spokojnie poleżeć na trawie latem

I w ciszy sobie spokojnie pomarzyć

Nie przejmując się wielkim światem.

Mamy tutaj piękne zabytki.

Kościół i karczma są wyremontowane i przez turystów

Bardzo podziwiane, lecz pałac co w gęstych

Krzewach parku jest schowany, to chyli się ku ruinie

Całkiem zaniedbany.

Choć wielka władza tutaj przyjeżdżała

No i przymierze podpisywała, to o swoich obietnicach

remontu całkiem zapomniała.

A on jeszcze stoi i prosi, wyciąga zbolałe ramiona:

„Może mi ktoś pomoże, bo ja za chwilę skonam”.

Nawra choć taka maleńka, taka sobie tycia,

To jest bardzo piękna, historią ciągle zachwyca.

Pachnąca chlebem i ziemią żyzną,

Jest ukochaną naszą Małą Ojczyzną.

 .
Encyklopedia, Internet, czy też mózgów burza,
Czas rozszyfrować, co to znaczy Strużal.
Jak, gdzie, czy to miasto, miasteczko, wieś czy osada nieduża?Usiądźcie, nic nie wymyślajcie, opowiem, tylko uważnie posłuchajcie.

Piękny skrawek ziemi w bliskiej okolicy otoczony wodami Chełmżyńskiego Jeziora.
Żyć wśród bajki? Och, któżby nie wolał!
Kwiaty rosną tu prędzej, kwitną wspanialej, ziemia rodzi obficiej.Dając nadzieję na spokojne i udane życie.
Słynie barwami wody, słońca i nieba, które z trosk i zmartwień wszystkich nas leczy.
Z pokrzyw układa bukiety i z mleczy.
Tu lato jest gorące, kolorowe, skąpane w chłodnej wodzie jeziora.Wędkarze z taaaaką rybą i biel żagli dookoła.
Pogodne wieczory przynoszą wytchnienie.
A nocą księżyc przeglądając się w jeziorze daje gwarancję na wszystkich marzeń spełnienie.

Pierogi wspólnie lepione, najlepsze w gminie.
Kredens z pamiątkami, piękne wieńce dożynkowe, sołtys roku, śpiewające gospodynie.
Na jesieni przycicha, w spiżarni zdrowe przetwory domowe,I ziemia uprawiona na wiosenny zasiewy nowe.Gdy strumienie deszczu łączą niebo z ziemią i jeziora wodami,Strużal w bańce szklanej zamknięty, bezpieczny, otulony jak w ramionach mamy.
Zimą biały puch kołderką przykrywa wszystkie mieszkańców troski i zmartwienia.
A rodzinno-sąsiedzkie spotkania przy płonącym kominku w piękną bajkę zamienia.
I tak przez pory roku rytm sołeckiego życia losy mieszkańców splata z naszą małą ojczyzną kochaną.

Na dobre i złe i na zawsze świadomie przez nas wybraną.Jak Mickiewicz powracał tęsknie na ojczyzny łono i Litwę w swej poezji sławił,
Tak my kochamy Strużal, to miejsce gdzie dziad ojciec i syn drzewo zasadził i dom postawił.

Już znacie jedyną możliwą odpowiedź na nasze pytanie,Gdzie nasze serce, gdzie nasze kochanie ???
Nasze miejsce wybrane to Strużal.
Nasze miejsce kochane to Strużal.
Nasza droga ojczyzna to Polska i Strużal.

Alicja Glaszka

KGW Nawra
Sławomira Wnukiewicz 

KGW Strużal

Nasza Nawra

Strużal –  miejsce marzeń i nadziei
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