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Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Łukty 

Fot. Tomasz Świętochowski 
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Koncert Świąteczny - 

nastrój się na święta! 

Lidia Grabowska - 

dzieciństwo  

i przodkowie cz. 2 

Wychowali swoje dzieci... 
A czas leci, leci, leci... 

Dzisiaj na pociechę mają 
Wnuki, które Ich kochają. 

Najlepsze życzenia z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka! 
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WIEŚCI Z GMINY 

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. 
właściciele i zarządcy budynków mają 
obowiązek zgłoszenia źródła ogrze-
wania do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków (CEEB)*. Deklara-
cje, można składać on-line, bezpo-
średnio w CEEB lub w wersji papiero-
wej, za pośrednictwem urzędu gmi-
ny. 
 
Zapraszamy również do odwiedzenia 
strony Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków, na której znajdzie-
cie Państwo m.in. filmy instruktażo-
we, wzory wniosków i deklaracji oraz 
bogatą sekcję z odpowiedziami na 
najczęściej zadawane pytania (FAQ). 
 
ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY! 
 
Terminy: 
 deklaracje dotyczące źródeł cie-

pła, uruchomionych od 1 lipca 
2021 r. należy składać w ciągu 
14 dni od dnia uruchomienia 
źródła ogrzewania 

 deklaracje dotyczące źródeł cie-
pła uruchomionych przed 1 lip-
ca 2021 r. należy składać do 30 
czerwca 2022 r. 
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KULTURALNY I WSPOMNIENIOWY SPACER PO GMINIE ŁUKTA 

Najcenniejsze klejnoty, które masz na szyi, to ramiona 
twoich wnuków. 

(Autor nieznany.) 

Niebawem święto babci  
i dziadka. 

Często nie doceniamy 
ich roli w naszym życiu. Zatem 
z największą ochotą kolejny 
felieton poświęcam właśnie im. 

Rola babci i dziadka na 
przestrzeni lat uległa znacznej 
zmianie. Kiedyś była ważniej-
sza i nieco bardziej doniosła, 
ponieważ to właśnie dziadkowie byli zaraz po rodzi-
cach najbliższymi opiekunami dzieci. Teraz w dobie 
żłobków, przedszkoli i pogoni za pracą, rzadko wy-
stępujących rodzin wielopokoleniowych, jej znacze-
nie się zmieniło. W dzisiejszych czasach babcia  
i dziadek często jeszcze pracują i nie mogą poświęcić 
wnukom tyle czasu, ile by chcieli. Jednak mimo tych 
zmian, dziadkowie nadal odgrywają bardzo ważną 
rolę w ich życiu.  

Najogólniej rzecz ujmując babcia i dziadek 
stanowią ogniwo łączące rodzinę jako całość. To ONI 
powinni przekazywać wiedzę z pokolenia na pokole-
nie, opowiadając o swoich przodkach, kultywować 
tradycje rodzinne. To przecież głównie ONI groma-
dzą oraz przechowują rodzinne pamiątki i potrafią  
o nich opowiadać. To ONI - w szerokim znaczeniu - 
„spinają” pokolenia. Jeśli tego nie czynią, wykopują 
szczelinę, która nigdy nie zostanie zasypana. Powsta-
je rodzinna pustka, nie do zapełnienia przez kolejne 
pokolenia. Dziadkowie niewiele przekazujący wnu-
kom ze swojego życia, popełniają ogromny błąd.  

W wydanym w ubiegłym roku tomie wierszy 
zamieściłem utwór BYĆ BRAMĄ, fragment zacytu-
ję: Być bramą z muszelek, uśmiechów i życzeń otwie-
raną dłońmi wnuków, jakby coraz częściej w horyzont 
zapatrzonych./Czyżby już chciały w świat wyruszyć 
małymi kroczkami?/Biegną różaną aleją, wyciągając 
ręce próbują uczepić się przelatujących nad drzewa-
mi strzępiastych obłoków./Być spacerem z dziecięcy-
mi dłońmi w stronę żwirowni i dalej do myśliwskiej 
ambony./Mieć silne jak stal kolana, żeby wnuki się na 
nich bawiły./Przytuleniem być od rana, niechby rado-
ścią dziadka jak najdłużej się cieszyły… 

 Wiersz jest zapisanym światem dla moich 
wnuków – Wiktorii i Jakuba. Wcześniej oprowadza-
łem ich po drogach i dróżkach niedaleko Łukty. Cho-
ciaż rodzinną ziemię opuściłem dawno temu, to ciągle 
do niej wracam. I za święty obowiązek uważam to, że 
mój dawny świat powinien być ważny także dla ko-
lejnego pokolenia. Może tak nie będzie, ale nie 
chciałbym za kilka lat usłyszeć od nich pytania: 
dziadku, dlaczego świat twojego dzieciństwa i wcze-
snej młodości znamy tylko z twoich książek, a nigdy 
nam go nie pokazałeś?  

 Dlatego, gdy tylko Wiktoria (starsza od 
Jakuba o prawie dziesięć lat) przyjeżdżała z Grudzią-
dza (gdzie mieszka) do Molzy, oprowadzałem ją po 
okolicy, pokazywałem – moim zdaniem – co ciekaw-
sze miejsca, opowiadałem o ważnych mieszkańcach 
tej małej ojczyzny.   

 Czas biegnie szybko. Teraz spaceruję z Ja-
kubkiem, który choć jeszcze niewiele rozumie z ota-
czającego go świata (ma niespełna cztery latka), to 
już potrafi zachwycić się mazurską przyrodą, także… 
obecną zimą, która jest dość chimeryczna. Jednak, 
mimo zmiennej aury, udało się nam niedawno iść 
przez zaspy po łące, popatrzeć na zamarzającą rzekę. 
Mieliśmy ogromną radość ze spaceru! 

Pamięć jest piękna sama w sobie.  
Bez względu na to czy zachowuje w sobie za-

spy, kwitnące łąki, krzyk żurawi, opadające liście, czy 
inne, mniej liryczne wspomnienia. Pamięć to skarb. 
Dlatego warto wędrować z wnukami, choćby po naj-
krótszych drogach i dróżkach. Niech dzieci naszych 
dzieci je zapamiętują. A jeśli jeszcze w spacer wpi-
szemy nawet najkrótszą opowieść o miejscach, gdzie 
kiedyś stał dom lub stodoła, rosły drzewa owocowe, 
to obecny świat będzie jeszcze pełniejszy dla Zuzi, 
Blanki, Kingi i Oliwii lub Stasia, Szymona, Filipa.  

Jestem z pokolenia, które nie mogło nacieszyć 
się spotkaniami z dziadkiem, ponieważ obydwaj zgi-
nęli na wojnie. Dziadek ze strony ojca zmarł w dro-
dze z Wileńszczyzny na Prusy Wschodnie, a drugi  
w Auschwitz-Birkenau.  

Na szczęście wojna oszczędziła babcie, obie 
są pochowane na cmentarzu w Łukcie. Bardziej pa-
miętam tę ze strony mamy – Ludwikę, lubiłem ją,  
a ona mnie. Miała niełatwe życie, ale nigdy nie narze-
kała. Druga babcia - Weronika mieszkała w Komoro-
wie, gdy przychodziła do nas, do Łukty, zawsze miała 
dla mnie kilka cukierków, a czasem nawet wkładała 
w dłoń monetę. 

Dziś czas przykrył losy dziadków. Na szczę-
ście wspominam o nich w swoich wierszach i prozie. 

Z wielką radością bawiłem się i chodziłem na 
spacery z Wiktorią, a teraz robię to z Jakubkiem. Cie-
szył i cieszy każdy uśmiech, każda – często nie po-
zbawiona fantazji – rozmowa.  

Babcie i dziadkowie wiedzą, że kto jak kto, ale 
wnuki potrafią wymyślić naprawdę niestworzone hi-
storie. Ostatnio uczyłem wnuczka jak się robi „figę  
z makiem”, a gdy po trzecim razie zrobił to właści-
wie, zapytał: - Dziadku, a gdzie jest mak…?  

 NASZE BABCIE, NASI DZIADKOWIE 
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WYDARZENIA 

Przeczytałem kiedyś, że gdy wnuczka lub 
wnuk idą na spacer z dziadkami, a ci ściskają ich dło-
nie, to dziecko czuje się tak, jakby ten uścisk był 
twierdzą, która obroni je przed wszystkim niedo-
brym…   

Dziadkowie są kimś zupełnie wyjątkowym.  
To oni skwapliwie przechowują pamięć nie 

tylko o swoim dzieciństwie, ale także swoich córek  
i synów, a następnie wnuków.  

Kiedy patrzy się na dziadków, jak przytulają 
wnuki budując z nimi domki z klocków, albo gdy ob-
jaśniają jak to jest, że noc zmienia się w dzień i od-
wrotnie, to w tych momentach widać, że rodzina jest 
czymś więcej, niż każdy z jej poszczególnych człon-
ków, czymś więcej niż to,  co  i n d y w i d u a l n e.  

W widoku dziadka z wnukiem, babci z wnucz-
ką zawiera się łączność wyrastająca ponad coś więcej, 
niż tylko życie każdego z nas. Ten widok daje nam 

poczucie wspólnoty, której ciągle potrzebujemy,  
a której wielu tak dziś brak.  

… Kiedy niedawno wnuczek zapytał mnie czy 
będę z nim zawsze, nieco zdumiony spojrzałem na 
niego czule. Przypomniały mi się wersy z książki 
Alana Milne`a Kubuś Puchatek, a że miałem ją akurat 
pod ręką, odnalazłem szczególny fragment i przeczy-
tałem:  

- A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? - 
spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. - Co wtedy? 

- Nic wielkiego. - zapewnił go Puchatek. - Po-
siedzę tu sobie i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś 
kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika.  

Wnuczek przytulił się do mnie i przez chwilę 
trwaliśmy w bezruchu.  

 
Stanisław Raginiak 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z sie-

dzibą w Olsztynie był  w grudniu organizatorem ,,Konkursu 
wiedzy o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych”,  
w którym wzięły udział dwie członkinie nowo założonego Koła 
Gospodyń Wiejskich w Łukcie – Pani Magdalena Łoboda oraz 
Pani Barbara Kubicka. Celem konkursu było: 

▪ zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi poprzez propago-
wanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia; 

▪ pogłębianie wiedzy z zakresu symboliki i znaczenia poszcze-
gólnych zwyczajów okresu bożonarodzeniowego; 

▪ kształtowanie aktywnej postawy i zwiększanie zainteresowa-
nia społeczeństwa wiejskiego kultywowaniem obrzędów Wigi-
lii oraz Świąt Bożego Narodzenia; 

▪ wyłonienie osób mających wiedzę w zakresie objętym tema-
tyką konkursu. 
 
Konkurs skierowany był do rolników, właścicieli zagród edu-
kacyjnych, członków kół gospodyń wiejskich mieszkających  
w obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego  
i polegał na samodzielnym rozwiązaniu testu ,,Konkursu wie-
dzy o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych”. Test 
jednokrotnego wyboru składał się z 20 pytań konkursowych. 
Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany był 1 punkt, za 

brak odpowiedzi lub 
nieprawidłową odpo-
wiedź 0 punktów. Czas 
podejścia do testu wy-
nosił 15 minut. O szcze-
góły konkursu spytali-
śmy jego laureata – Pa-
nią Barbarę Kubicką: 
 
Które pytania sprawiły 
Pani najwięcej proble-
mów? 
Najwięcej problemu 
sprawiły mi pytania 
odnośnie tradycji dziś 
już zapomnianych. 
Szczególnie zagadnienia 
dotyczące składników 
potraw mi w zasadzie 
nieznanych jak np. 
moczka wigilijna- czyli 
zupa z moczonych su-

szonych owoców i bakalii, której podstawowym składnikiem 
był piernik. 
 
Czy jest taka tradycja bożonarodzeniowa, której Pani zawsze 
przestrzega i nigdy z niej nie zrezygnuje? 
Tak, jest wiele pięknych tradycji związanych z Bożym Naro-
dzeniem. Uwielbiam już same przygotowania do tego niezwy-
kłego okresu. Kulminacją przygotowań jest wigilijna kolacja 
spędzona wspólnie z rodziną. Zwieńczeniem wieczoru jest Pa-
sterka, która jest dla mnie bardzo ważna. O Pasterkę było rów-
nież pytanie na konkursie. Upamiętnia ona oczekiwanie i mo-
dlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. Dlatego ja też je-
stem w Kościele, mimo późnej pory i wielkiego zmęczenia  
i oczekuje radosnego Narodzenia Pana. 
 
Jaką nagrodę udało się Pani wygrać dla KGW Łukta? 
Po dogrywce, w której wzięło udział 10 osób, udało mi sie za-
jąć trzecie miejsce. Za ten wynik otrzymałam 150 zł dla nasze-
go Koła. Jest to pierwsza nagroda KGW Łukta, z czego jestem 
bardzo dumna. 

Dorota Pawełczyk 

 Konkursu wiedzy o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych 

Barbara Kubicka 
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Święta Bożego Narodzenia, to magiczny, emocjonujący i naj-

bardziej wyczekiwany czas w okresie zimowym. Wyczekiwany, 
bo moment poprzedzający święta często jest pełen pośpiechu, 
krzątaniny, wielu spraw do załatwienia. W tym wszystkim czę-
sto zapominamy, że najważniejsze w tym momencie, to być 
razem. Ta właśnie myśl przyświecała organizatorom Koncertu 
Świątecznego, czyli GOK w Łukcie. W niedzielę, 19 grudnia 
mogliśmy „nastroić się na święta” przy kolędach i piosenkach 
świątecznych, ale nie tylko. W tym dniu pokaz miały również 
dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne prowadzone przez 

Małgorzatę Szyłejko. Mieliśmy przyjemność oglądać pokaz 
tańca modern oraz balecik, w którym najmłodsza uczestniczka 
miała zaledwie 5 lat!  Dla wielbicieli muzyki, z repertuarem 
piosenek świątecznych, kolęd i pastorałek wystąpili: soliści, 
pianiści oraz zespoły muzyczne prowadzone przez Natalię Bał-
dygę i Roberta Tokarskiego oraz niezastąpiony i obecny na każ-
dym koncercie - chór Pasjonatki. Koncert uświetnili także 
uczniowie szkoły muzycznej z Dywit wraz ze swoją nauczyciel-
ką Ewą Wiśniewską. Całe wydarzenie poprowadziła nasza re-
dakcyjna koleżanka, Dorota Pawełczyk. Dziękujemy wszystkim 
za przybycie i wysoką frekwencję!  

 Koncert Świąteczny - nastrój się na święta! 

Tymoteusz Łoboda 

Chór „Pasjonatki” Anna Świętochowska 

Balecik - dziecięca grupa taneczna 

W  środę, 22 grudnia o godz. 16:00 dzieci ze świetlicy w Zajączkowie, przygotowały występ 

pn. „Kolędowanie” dla mieszkańców wsi. Dzieci zaśpiewały indywidualnie, w duecie oraz grupo-
wo. W ten magiczny wieczór Kolędowania, mieliśmy przyjemność posłuchać kolęd pt: „Świeć 
gwiazdeczko, świeć”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Był pastuszek bosy”, „Ding Dong spadł 
już śnieg”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Wśród nocnej ciszy”.  
Świąteczny klimat nadała kolorowa choinka udekorowana ozdobami wykonanymi przez dzieci. 
Najmłodsi zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, głośno i radośnie śpiewając do mikrofo-
nów,  z odwagą oraz wdziękiem z jakimi się zaprezentowali. Dziękujemy serdecznie za przybycie 
oraz zorganizowanie słodkiego poczęstunku przez mieszkańców obecnych na występie. 
Uczestnicy zadedykowali występ swoim rodzicom, bliskim, znajomym oraz tym, którzy z powo-
du pandemii, nie mogli być obecni na naszym wspólnym kolędowaniu. 

 Świąteczne Kolędowanie w świetlicy w Zajączkowie 

GOK Łukta 

Wioletta Seweryn 
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Udało się!!! Udało się mimo wielu znaków na 

niebie (bynajmniej nie podobnych do Gwiazdy 
Betlejemskiej), że się może nie udać: pandemia, 
niesprzyjająca aura, przypadki losowe… 
Ponad 100 osób ciężko pracowało, aby napis 
ŁUKTA obecny był na mapie Fundacji Orszak 
Trzech Króli, która wspiera wszystkie orszaki  
w całej Polsce.  
W czwartek, 6 stycznia punktualnie o godzinie 
14:00 z trzech lokalizacji (kościół, stacja paliw 
oraz szkoła) wyruszyły kolorowe Orszaki Kacpra, 
Melchiora i Baltazara. Wszyscy spotkali się  
w centrum Łukty. Tu miejsce miała pierwsza 
scenka - zwiastowanie. Po inscenizacji połączony 
już Orszak ruszył w dalszą drogę, po tzw. łuk-
ciańskim kwadracie, wspólnie śpiewając kolędy. 
Kolejny przystanek znajdował się na podwyższe-
niu przy skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej i Mazur-
skiej, gdzie mogliśmy obejrzeć sceny z królem 
Herodem. Po przedstawieniu Orszak ruszył  
w ostatnią część trasy, aby zatrzymać się przed 
GOKiem, gdzie na przygotowanej scenie odbyły 
się tradycyjne Jasełka. 
Pomimo panującej pandemii oraz niesprzyjają-
cych warunków pogodowych wydarzenie zgro-
madziło licznych uczestników Orszaku. Szczegól-
ne podziękowania należą się naszej lokalnej 
„Michałowej”, która odpowiedzialna była za or-
ganizację całego przedsięwzięcia. 
 
Orszak Trzech Króli to największe Jasełka na 
świecie! W 2020 roku przeszedł ulicami 872 
miejscowości w Polsce i 21 poza jej granica-
mi. 1,3 mln osób, z koronami na głowach i ze 
śpiewnikami w dłoniach, podążało za Trzema 
Królami do Stajenki. W ubiegłym, covidowym 
roku umowy z Fundacją podpisało 600 miejsco-
wości. Orszak to niezwykłe wydarzenie religijno-
kulturalne, pokazujące siłę lokalnej społeczności - 
razem możemy więcej! Orszak przywraca trady-
cje, zmienia kulturę i wspiera budowanie lokal-
nych relacji. Udowadnia, że nie wstydzimy się 
wyjść na ulice śpiewem przywitać narodziny 
Dzieciątka. 
Orszak Trzech Króli ożywia uśpioną tradycję 
związaną ze świętowaniem okresu Bożego Naro-
dzenia oraz udowadnia, że może ona z powodze-
niem funkcjonować we współczesnym świecie. 
Przywraca do publicznej przestrzeni wspólne ko-
lędowanie, rozumiane zarówno jako śpiewanie 
kolęd „pełnym głosem”, jak i tradycję wystawia-
nia przedstawień jasełkowych i obchodzenia do-
mostw przez kolędników wędrujących od drzwi 
do drzwi w okresie od 25 grudnia do 6 stycznia, 
dostarczając niewyczerpane źródła inspiracji. 
Orszak Trzech Króli reaktywuje dawne obyczaje 
z różnych terenów Polski, przypominając o ich 
bogactwie, różnorodności, niezwykłej urodzie  
i głębokim, symbolicznym znaczeniu. Przywraca-
jąc te staropolskie zwyczaje, zwraca szczególną 
uwagę na to, że ich przeżywanie miało od zawsze 
aspekt nie tylko religijny, ale również 
„więziotwórczy” – prorodzinny, wspólnotowy, 
integrujący, łączący ludzi i całe pokolenia, poma-
gający budować autentyczne, głębokie relacje. 
Orszak pokazuje jak cennym, aktywnie i twórczo 
spędzonym czasem może być okres Świąt Bożego 
Narodzenia – w wymiarze tak rodzinnym, jak  
i społecznym.  

Dorota Pawełczyk 

 Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Łukty 

Fot. Tomasz Świętochowski 

Fot. Tomasz Świętochowski 

Fot. Tomasz Świętochowski 
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Pośród duszków, stworków i potworków upłynęło nam 

poniedziałkowe późne popołudnie 8 listopada 2021 r. Do-
borowe towarzystwo było zagwarantowane, ponieważ dzie-
ciaczki i ich mamy jak zwykle nie zawiodły. 
Dzięki książce Sally Grindley pt. „Doskonały po-
twór”  dowiedzieliśmy się  jak powinny postępować wzoro-
we stworki. Oby jednak Mungus Wielkostopy i Emilka 
Mrugopalczasta  nie stali się dla nas inspiracją. 
Ćwiczyliśmy refleks i spostrzegawczość szukając koloro-
wych stworków, graliśmy w potworkową grę planszową  
i bez szemrania wykonywaliśmy zadania przygotowane 
przez śmieszne poczwarki. 
Zabawa „Raz, dwa, trzy – Potwór patrzy!” zagwarantowała 
nam i ruch i bezruch, wyzwanie na „potworkową minę”  
i straszna muzyka w tle dostarczyły nam niemało emocji,  
a gra w butelkę i nadawanie baaaardzo kreatywnych imion 
potworkom zapewniły nam ogromną dawkę śmiechu. 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

Poniedziałek, 16:30… Przyjdą, czy nie przyjdą? Przyszli A kto? 

Dzieci i ich rodzice. A po co? A po to, by miło spędzić z nami czas. 
Było kameralnie, ale za to niezwykle radośnie. Tradycyjnie, nie za-
brakło spotkania z książką. Tyle, że tym razem mieliśmy ich aż czte-
ry i to na specjalne życzenie naszych małych gości. Ileż pozytywnych 
emocji towarzyszyło im przy czytaniu. Ale, nie samą książką czło-
wiek żyje. Puszczaliśmy bańki mydlane, które niekiedy twardo broni-
ły się przed tym, by nie skończyć jako mokra plama na dywanie. 
Eksperyment z użyciem pieprzu, wody i mydła udowodnił nam to, że 
naprawdę warto myć ręce. Quiz „Dbam o czystość”, zabawy pt. „Do 
czego służy…?” i „Prawda czy fałsz” oraz kalambury obrazkowe 
były kolejnymi atrakcjami poniedziałkowego popołudnia. Książki  
o tematyce związanej z naszym spotkaniem i te o treści nieco przy-
jemniejszej, bo świątecznej, rozeszły się jak świeże bułeczki. A to 
wszystko dzięki ręcznie robionym mydełkom, które posłużyły jako 
zachęta dla małych czytelników.  
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

Klubowiczki DKK spotkały się 9 grudnia  

w czwartek, by podyskutować o „Księdze bezi-
miennej akuszerki” Meg Elison.  
Książka została wydana po raz pierwszy w 2014 
roku. W Polsce trafiła do księgarń we wrześniu 
2020 roku. Autorka dostała za nią nagrodę  
w dziedzinie science fiction. Pandemiczna go-
rączka, która zbiera śmiertelne żniwo głównie 
pośród kobiet i dzieci, panika, szczepionka w 
fazie testowania.  
Męskie gangi handlujące przetrzymywanymi 
nielicznymi kobietami, kobiety tworzące roje,  
w których mężczyźni - trutnie są całkowicie im 
oddani, głoszenie słowa Bożego jako pretekst do 
pozbycia się młodej męskiej konkurencji. OD-
CZŁOWIECZENIE.  
Przetrwanie za wszelką cenę, desperackie próby 
ratowania ludzkiego gatunku, tworzenie nowych 
miejsc do godnego bytowania. UCZŁOWIECZE-
NIE. 
Czy to jeszcze sience fiction, czy może już dysto-
pijna, pesymistyczna wizja przyszłości wynikają-
ca z rzeczywistości? 
Każdy ma prawo do swojej własnej interpretacji 
teraźniejszości i swojej własnej wizji przyszłości. 
Każdy ma prawo pytać. Każdy ma prawo mieć 
wątpliwości. Bez narzucania innym swojego 
zdania. 

 SPOTKANIE DKK - KSIĘGA BEZIMIENNEJ AKUSZERKI 

 DUSZKI, STWORKI I POTWORKI 

O CZYSTOŚCI I BRUDZIE – ZAJĘCIA DLA DZIECI W BIBLIOTECE 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 
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GŁOS MIESZKAŃCA 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie ogłosił w styczniu konkurs pn. „Kartka na 

Dzień Babci i Dziadka”. Prace można było przesyłać do 14 stycznia. Wśród nade-
słanych prac komisja przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych: 
Kategoria do 5 lat: I miejsce:  Franciszek Pierza; II miejsce: Wiktor Mazur;  
III miejsce: Marta Palmowska, Aniela Milczanowska, Filip Kubicki. 
Kategoria 6-9 lat: I miejsce ex aequo:  Julia Jeziorska, Tymoteusz Łoboda; II miej-
sce: Filip Jeziorski; III miejsce: Lena Szubzda, Zofia Łoboda; Wyróżnienie: Dawid 
Kubicki.  
Kategoria 10+ lat: I miejsce: Wiktor Jeziorski; II miejsce: Laura Kochanowska;  
III miejsce: Maja Seweryn; Wyróżnienie: Dariusz Dobrosielski. 
Gratulujemy Laureatom konkursu. Odbiór nagród odbył się w GOK w Łukcie  
we wtorek 18 stycznia.  

GOK Łukta 

W listopadzie 2021 roku przeprowadzono w Polsce badania 

ankietowe dotyczące świątecznych zwyczajów Polaków, dzięki 

którym dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy: 

 92,8% Polaków dekoruje swoje domy i mieszkania na świę-

ta, 

 Najwięcej Polaków (35%) zaczyna strojenie domu i ubiera-

nie choinki w trzecim tygodniu grudnia, 

 Wśród stylów wystroju świątecznych przewagę ma styl no-

woczesny – 40%, w następnej kolejności styl skandynawski 

19% oraz styl glamour 16%, 

 Z badań przeprowadzonych wśród ankietowanych wychodzi, 

że istnieje niemal równy podział między fanami żywych 

(48%) i sztucznych (52%) choinek, 

 38% badanych wskazało, że planuje wydać między 100 zł  

a 200 zł na ozdoby świąteczne w tym roku. 25% deklaruje 

kwotę między 200 zł a 400 zł, 

 47% badanych deklaruje, że planuje wydać w tym roku na 

prezenty mniej niż 200 zł (w przeliczeniu na jedną osobę), 

 Najmniej na ozdoby świąteczne wydają osoby preferujące 

styl minimalistyczny. Najwięcej są w stanie wydać osoby 

preferujące styl vintage, 

 Polacy zazwyczaj co roku kupują ozdoby świąteczne (63,3% 

respondentów). Duża grupa (21%) dokonuje takich zakupów 

kilka razy rocznie, 

 Wydatki Polaków na dekoracje bożonarodzeniowe są stosun-

kowo wysokie. W tym roku 38,1% planuje wydać na nie 100 

zł – 199 zł, 25,3% – 200 zł – 399 zł, a tylko 22,8% – prze-

znaczy na nie mniej niż 100 zł, 

 Największa grupa Polaków – 38,1% – planuje wydać w prze-

liczeniu na osobę 100 – 199 na świąteczne prezenty, 

 W tym roku większość Polaków nie planuje świątecznych 

wyjazdów – pozostanie w domach deklaruje 69,8% respon-

dentów. 

 

Idąc tym śladem spytaliśmy naszych czytelników o ich bożona-

rodzeniowe zwyczaje: 

 

Helena Korwek 
Święta Bożego Narodzenia 

to niezwykle ważny czas 

dla mnie, jak i dla moich 

bliskich. Właśnie dlatego 

każdego roku kolację wigi-

lijną spędzam  z moją ma-

mą i siostrą. Wspólnie przy-

rządzamy posiłki i staramy 

się, by na stole zagościło  

12 tradycyjnych potraw. 

Wyniki konkursu plastycznego na kartkę dla babci i dziadka 

I miejsce kat. do 5 lat Franciszek Pierza 

I miejsce kat. 10+ Wiktor Jeziorski 
I miejsce ex aequo kat. 6-9 lat  

Tymoteusz Łoboda I miejsce ex aequo kat. 6-9 lat Julia Jeziorska 

 Święta w domach naszych mieszkańców 
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Już od początku grudnia nasz dom jest pełen świątecznej atmos-

fery. Po kryjomu planujemy prezenty, obmyślamy dekoracje  

i ustalamy świąteczne menu. Święta rozpoczynamy znacznie 

wcześniej oczywiście od wspólnego pieczenia pierniczków. 

Najwięcej frajdy mamy oczywiście podczas lukrowania pier-

niczków. Każdy wymyśla swoje własne wzory, a ulubioną 

czynnością mojej siostry jest wyjadanie lukru prosto ze szprycy. 

Częścią  pierniczków ozdabiamy naszą choinkę, część służy 

jako małe podarunki, a resztę oczywiście zjadamy ze smakiem. 

Największym fanem tegorocznych pierniczków okazał się nasz 

piesek Benio, który zdejmował je nawet z choinki. Na kilka dni 

przed wigilią zaczynamy przygotowania świątecznych potraw. 

Na naszym stole nie może zabraknąć: pierogów z kapustą  

i grzybami, pysznego barszczyku, ulubionych krokietów mojej 

siostry i mistrzowskiej sałatki śledziowej mojej mamy. Mimo, 

że bardzo lubię eksperymentować w kuchni to wigilia jest takim 

czasem, że stawiam na tradycję. Staram się jednak, żeby każde-

go roku na naszym stole pojawiały się jakieś nowe dania.  

W tym roku np. były to pierogi z soczewicą i grzybami oraz 

tarta warzywna. W ubiegłym roku furorę zrobiła wegańska ryba 

po grecku (przepis poniżej). 

Tradycją w naszym domu jest również wspólne ubieranie cho-

inki. Staramy się zawsze ozdobić ją jak najbardziej naturalnie. 

Wykorzystujemy suszone pomarańcze i ręcznie zdobione pier-

niczki. Zazwyczaj robimy to dzień przed kolacją wigilijną. Gdy 

na zewnątrz robi się ciemno zasiadamy do wigilijnego stołu 

słuchając kolęd. Zawsze mamy sianko pod obrusem i dodatko-

we nakrycie dla niespodziewanego gościa. Po skosztowaniu 

naszych potraw wręczamy sobie prezenty. Czas świąt spędzamy 

zawsze razem grając w gry planszowe, oglądając filmy i cho-

dząc na spacery. 

Bardzo lubię czas świąt ponieważ mogę go spędzić z rodziną  

i odpocząć od codziennych obowiązków. 

 

Przepis na „rybę” po grecku 

4 marchewki 

Korzeń pietruszki 

0,5 selera 

2 cebulki 

5 łyżek koncentratu pomidorowego 

3 listki laurowe 

5 kuleczek ziela angielskiego 

Sól i pieprz 

Woda bądź bulion 

3 kostki tofu 

3 płaty glonów nori 

6 łyżek sosu sojowego 

Przyprawa do ryby 

Sposób przygotowania 

Warzywa trzemy na tarce i kroimy cebulkę w drobną kostkę, 

podsmażamy ją w garnku. Dodajemy warzywa, ziele angielskie 

i liście laurowe, zalewamy wszystko wodą lub bulionem. Przy-

krywamy pokrywką i zostawiamy na 30 min. Na koniec dodaje-

my sól, pieprz i koncentrat pomidorowy. 

Tofu kroimy w plastry i marynujemy w sosie sojowym i przy-

prawie do ryb około godziny. Po tym czasie smażymy tofu na 

patelni i owijamy je liśćmi nori. Układamy kawałki tofu i przy-

krywamy wcześniej przygotowanymi warzywami. Smacznego! 

 

Marta Drozdowska 
Najważniejszym zadaniem jest nie zwariować. Co roku obiecu-

ję sobie nie martwić się, że nie zdążyłam ze wszystkimi obo-

wiązkami czy brakiem jakiejś potrawy. Staram się chociaż  

w jakimś stopniu ograniczyć produkcję żywności, która się 

zmarnuje. Być może to moja wymówka, żeby się nie przepraco-

wywać. Tak się oczywiście nie dzieje, ponieważ już w listopa-

dzie zaczyna się całe szaleństwo związane z przygotowaniem 

świąt. Jest to też czas pomocy Mikołajowi w robieniu prezen-

tów... co nie oznacza, że część i tak jest zorganizowana w ostat-

niej chwili przed gwiazdką. Ciekawa jestem czy dzieci nadal 

wypatrują tej pierwszej gwiazdki w wigilię? Ja już niestety 

dawno o tym zapomniałam. Tak więc jeśli pytasz jak u mnie 

wygląda podtrzymywanie tradycji świątecznych... no cóż jestem 

z nimi trochę mniej związana. Oczywiście spotykamy się przy 

wigilijnej kolacji i w święta z rodziną, ubieramy choinkę, obda-

rowujemy się prezentami i mamy śledzika w lodówce (karpia 

nie lubię). Pewnie to za mało, ale dla mnie najważniejsze jest 

to, żeby w święta być razem z rodziną i żeby nikogo nie zabra-

kło. Doceniajmy obecność bliskich. Zadręczanie się 

"świątecznymi niedociągnięciami" naprawdę nie ma sensu. 

Cieszmy się z życia i bądźmy zdrowi. 

Rodzina Dzieniszewskich 
Święta Narodzenia Pańskiego w naszej rodzinie spędzamy zaw-

sze razem. Wszyscy zjeżdżają się do rodzinnego domu babci  

i dziadka. Potrawami, które zawsze znajdują się na naszym stole 

są między innymi: ryba po grecku, kapusta z suszonymi boro-

wikami przygotowywane przez babcię Basię, pierogi oraz kro-

kiety z kapustą i grzybami przygotowywane przez ciocię Wio-

lettę wraz z młodszymi domownikami, barszcz czerwony oraz 

ciasta, które co roku przygotowuje mama Kamila. Dzień przed 

wigilią, kiedy w domu już czuć świąteczny nastrój ubieramy 

razem choinkę, pod którą w wigilię układamy „małe co nieco” 

dla każdego. Tradycje jakie panują podczas naszych wspólnych 

świąt to: dzielenie się opłatkiem, 12 potraw na wigilijnym stole, 

sianko pod obrusem, wolne miejsce przy stole oraz uroczysta 

wspólna Pasterka. Najlepszym momentem jest odpakowywanie 

prezentów. Michalina, najmłodsza z całej rodziny, wchodzi pod 

choinkę i rozdaje każdemu prezent, oczywiście zaczynając od 

siebie. 

 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 
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MOJE WSPOMNIENIA 

Babcia Łucja 
Dziadek Antoni z bab-
cią Łucją (drugą żoną) 
mieszkali w Lisewie, 
około 30 lat. Dziadek 
pracował w odlewni, 
więc musiał dojeżdżać 
na pociąg rowerem ok. 
7 km do Kornatowa  
i wtedy pociągiem do 
pracy. Gdy odchodził 
na emeryturę, to  
w nagrodę za to, że 
nie opuścił żadnego 
dnia w pracy,  przy-
dzielili mu mieszkanie 
w Grudziądzu, w któ-
rym babcia mieszka 
do tej pory.  
Historia babci Łucji, 
również nie jest kolo-
rowa. Urodziła się i mieszkała w Lisewie, niedaleko Grudziądza, 
obecnie w województwie kujawsko-pomorskim. Była to wów-
czas mała wioska. Gdy nadeszła wojna, wszystkich mieszkań-
ców tej miejscowości wysiedlali z gospodarstw. Była wtedy 
jeszcze dzieckiem. Wygnali całą jej rodzinę: braci, rodziców… 
Co mogli to zabierali ze sobą na wóz z okutymi kołami, i na 
konia. Wszystkich mieszkańców, pod zbrojną eskortą, prowadzi-
li na piechotę do Sztutowa. Jak był ktoś starszy, schorowany, to 
go wtedy sadzano na wóz, rodziny nie zostawiały nikogo. Ta-
kich słabszych, co opóźniali by krok, to by od razu zabili, nikt 
by się nim nie zajął. Rodzina babci, to w tą makabryczną podróż 
wzięła i krowę i cielaka. Kto krowę miał, to miał i życie, bo mie-
li mleko, mogli sobie coś do jedzenia przygotować. Ale i tak 
zwierząt nie udało się doprowadzić do celu, bo to ani nie było 
gdzie ich paść, a i krowa daleko nie da rady iść. Pod koniec dro-
gi to im żołnierze coraz to więcej zabierali, i bydło, wóz, konia  
i ich gnali dalej bez dobytku, na piechotę.  Opowiadała i płakała, 
że jak już w tym obozie spali na tych drewnianych, twardych 
pryczach, to wszędzie były wszy, po prostu mnóstwo! Z całej 
ich rodzinnej wioski mało kto przeżył. Rodzina mojej babci czę-
sto się modliła o ocalenie, o przetrwanie. Ta wiara bardzo im 
pomogła te nieludzkie warunki przetrwać. Babcia Łucja opowia-
dała, że w Sztutowie, mieli być tylko tymczasowo, a później 
mieli ich, więźniów, dalej transportować. Jednak pozostali  
w tym obozie do zakończenia niemieckiej okupacji. Wspomina 
też ten przenikliwy smród palonych ciał więźniów, którzy umarli 
z wycieńczenia i głodu. Cały obóz był pod prądem. Stamtąd nie 
można było uciec, bo od dołu do góry ogrodzenie było pod na-
pięciem. Jak ktoś próbował ucieczki to go zabiło na miejscu. Ale 

nawet nie było mowy o zbliżeniu się do ogrodzenia, wszędzie 
były wieże strażnicze z wartownikami oraz strażnicy z psami. 
Opowiadała, jak przyszedł dzień wyzwolenia przez Rosjan. Gdy 
wyłączyli prąd, to kto mógł, bo ludzie byli skrajnie wycieńczeni, 
uciekł gdzie tylko można. Rozbiegli się i szli prosto w las, gdzie 
tylko się dało. Babci i całej jej rodzinie udało się przeżyć. Wszy-
scy, których wsadzili do obozu przetrwali. Po wszystkim do 
domu też wracali na pieszo! Przyszli z powrotem tyle kilome-
trów na te swoje gospodarstwo do Lisewa. Okazało się, że 
wszystkie ich budynki się zachowały. Ich wieś nie została spalo-
na. Osiedlili się więc na nowo i tak zakończył się ich koszmar  
w obozie. Później, po wojnie, babcia długo nie chciała odwie-
dzać tego miejsca. Dopiero jak miała ok. 60 lat, dała się namó-
wić na to żeby chociaż zobaczyć, czy stoi dalej ten budynek  
w którym byli przetrzymywani. Jej cela była w pierwszym drew-
nianym budynku zaraz przy wejściu do obozu po lewej stronie. 
Budynek ten stoi do dziś. 

Święta Bożego Narodzenia 
Jak mieszkaliśmy jeszcze w Żabim Rogu 
to w okresie świąt, pamiętam taką histo-
rię. Rodzice wrócili z pracy w wigilię, 
zjedliśmy uroczystą kolację. Po wigilii 
wpadli na pomysł by nas, dzieci, prze-
brać za Mikołaje. Jolę w jednym pokoju 
ubierała mama, a mnie w kuchni Wujek. 
Ja miałam chyba 6 lat, Jola 8. No i nas  
w tajemnicy poubierali. Miałyśmy cza-
peczki, fajne takie kożuchy wywrócone 
na drugą stronę. No i Wujek krzyczy do 
mamy: „To jak Kazia? Gotowe jesteście?”. Byłyśmy małe jesz-
cze i jak Jola wyszła i mnie zobaczyła, to się wystraszyła mnie 
jako Mikołaja. Mikołaj przestraszył się Mikołaja. Śmiechu było 
co nie miara. Postanowiliśmy pokazać się sąsiadom. Poszłyśmy 
z mamą i z Jolą do znajomych, którzy mieli małe gospodarstwo  
i mieli czwórkę dzieci: Bożenę, Zbyszka w Joli wieku i Grażynę, 
która była w moim wieku i jeszcze jedną malutką córkę. Zapu-
kaliśmy do ich domu. W tym czasie mieli jeszcze przygotowania 
do wigilii. Do ich domu wchodziło  się przez sień. Po prawej 
stronie był pokój, gdzie mieli nakryte do kolacji, po środku 
kuchnię i jeszcze jeden mały pokój po lewej, w którym były 
łóżeczka i stał piec. No i my wchodzimy do kuchni. Jak oni nas 
zobaczyli, a szczególnie Jolę jako małego Mikołaja, to z krzy-
kiem pouciekali do pokoju. Grażyna wsadziła głowę za piec. 
Zbyszek, co dopiero wrócił z obory władował się w pościel, 
Bożena się schowała, że nie mogliśmy jej znaleźć. I krzyczą: 
„My nie chcemy takiego małego Mikołaja! Mamo, my nie chce-
my takiego Mikołaja!”. Ale później to dopiero był problem. Gra-
żyna, co głowę wsadziła za piec, nie mogła jej wyjąć. A piec był 
tak nagrzany, że aż gorący. Zbyszek w tą białą i czystą poście 
schował się z brudnymi od gnoju gumakami. Znajoma powie-
działa: „O matko! Wie pani Kaziu co, żarty żartami, ale ile ja 
mam teraz przez to kłopotu i roboty”. Myśleli, że chyba będą 
piec rozbijać, żeby tej Grażynce głowę wyciągnąć. Ze strachu jej 
głowa weszła, ale wyjść nie chciała. A ona krzyczy bo piec go-
rący. Ale jakoś pomału, udało jej się tą głowę wyciągnąć. Taka 
po tym wszystkim była zła ta kobieta. Pościel do wywalenia, 
zamiast zasiadać do wigilii to narobiliśmy jej problemu. Po la-
tach wspominaliśmy tą historię z Jolą i Bożeną. Tego Mikołaja 
nie zapomnimy do końca życia. Po tej wizycie wróciliśmy do 
domu. Rodzice nam nie dawali od razu prezentów, jak ma to 
miejsce w niektórych domach. Jak poszłyśmy spać, to rodzice 
poszli na pasterkę do Florczak. Przychodzili po godzinie pierw-
szej i dopiero wtedy nam te prezenty podkładali pod choinkę, bo 
jak my się budziłyśmy to prezenty już były. Wujek nas wtedy 
wołał: „No, dziewczyny, Mikołaj był!”. Ale miałyśmy frajdę! 

Obóz w Sztutowie Źródło: Muzeum Stutthof 

Łucja Stempkowska, druga żona 

dziadka Antoniego 

 Lidia Grabowska - dzieciństwo i przodkowie cz. 2 
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Pamiętam też 
pierwszą wigilię 
we Florczakach. 
Zaraz jak rodzice 
kupili chatę, to 
zrobili w niej 
remont. W kuch-
ni wymalowali 
lamperię, okna 
pomalowali na 
biało, zrobiło się 
w nim ciepło, 
przytulnie i ro-
dzinnie, chociaż 
mieliśmy zrobio-
ne tylko kuchnię  
i jeden pokój. 
Pozostałe pokoje 
pozostawały za-
gracone, czasem 
zawalone i przez 
nas nieużywane. 
Bardzo ciepło 
wspominam wi-

gilię w tym starym domu. Tradycyjnie w domu stała choinka, 
oczywiście my dziewczyny, miałyśmy prezenciki. Mama nas 
przed świętami często pytała, co tam chcemy pod choinkę. To ja 
stale chciałam lalki, bo tak mi się podobały. Mimo, że  
w sklepach ciężko było je dostać, ale ja dostałam moją 
wymarzoną lalkę, niedużą z  ubrankami. Bardzo się  
z niej cieszyłam. Pierwsze nasze wigilie spędzaliśmy we 
czwórkę. Zawsze wtedy śpiewaliśmy kolędy. Na naszym 
stole pojawiała się zupa grzybowa z makaronem, trady-
cyjnie ryba, śledź w śmietanie, kapusta jałowa, pierogi. 
Przedtem oczywiście dzieliliśmy się opłatkiem. Przed 
świętami Wujek bił świnie, cielaki, robiliśmy wyroby do 
wędzenia, szynki, boczki, kiełbasy, a także kaszanki, 
salcesony, pasztetowe. Wołał nas i pokazywał, żebyśmy 
się mogły nauczyć. Faktycznie, bardzo mi się to przyda-
ło, teraz i ja wszystko potrafię robić sama. Pokazał nam 
również jak się robi pierniki. A robiliśmy je tydzień 
przed świętami. 
Dopóki ta nasza chatka była, to nasze święta były bardzo 
rodzinne. My, dzieci byłyśmy w kręgu zainteresowania 
mamy i Wujka. Jak zaczęliśmy się budować, to pojawia-
ły się problemy, a to z pieniędzmi, a to różnymi brakami. 
Dla mnie, to już nie było to. Każdy był zaganiany.  
Z powodu remontu przez nasz dom przewijało się sporo 
obcych ludzi. A najwięcej było tych budowlańców pija-
ków. Jedni wyszli, drudzy przyszli. W jedną wigilię, ubra-
liśmy choinkę w jednym pokoju, a drugim było tylu pijaków, że 
o Boże, zmiłuj się! A jak palili te papierosy, to aż szaro było. 
Mama chciała przygotować posiłki do wigilii, a było jej trudno, 
bo to wiadomo jak alkoholicy siedzą i piją, a do tego obrządek 
nie zrobiony. I głowiłyśmy się, co tu zrobić, jak się ich pozbyć? 
Ja poszłam poobrządzać, bo Wujek był pijany. A mama w tym 
czasie każdego z nich zaczęła wypraszać. Jeden z nich poszedł  
i się do Wujka poskarżył, że go mama wygania. Wujek zrobił 
awanturę, ale niestety nam! Mówił: „Jak tak możecie gości wy-
prosić!” Po tych słowach, już nigdy nie było tak samo. Wujek 
okazał sie mieć jakby dwa wcielenia. Na trzeźwo, chłop do rany 
przyłóż, a jak był pod wpływem alkoholu potrafił naubliżać. 
Pamiętam, że Wujek, gdy sobie popił, stale miał jakieś pretensje 
i żale, że musi nas wychowywać. Przykro nam się robiło, gdy 
musieliśmy tego słuchać. Często w gronie znajomych nawet 
potrafił tak powiedzieć. Mama mu odpowiadała, że jak ma jej 
coś takiego mówić, to niech mówi na trzeźwo, a nie po pijaku. 
Później Wujek udawał, że nie pamięta. 
Którejś zimy, jak już mieliśmy nowy dom, to na Nowy Rok 
przyjechali do nas dziadek Antonii z babcią Łucją. Przyszli też 
do nas znajomi. Jak sobie popili, to Wujek znowu zaczął ubliżać 
mamie i źle o niej mówił. Dziadek nie mógł tego słuchać i zwró-
cił uwagę Wujkowi. Ten się zdenerwował, kazał im się natych-

miast wynosić. A na dworze mróz, chyba ze 30 stopni. Dziadek 
wstał, mówi; „Mamulko, ubieramy się i idziemy do Żabiego 
Rogu na pociąg”. Godzina chyba pierwsza w nocy, żaden pociąg 
o tej porze nie kursuje. Ale znajomy mówi, że weźmie konia, 
sanie i ich zawiezie. I dziadkowie pojechali i siedzieli od drugiej 
w nocy do godziny szóstej na tej poczekalni na stacji. Na stacji 
stał piec, bo kiedyś stawiano je w poczekalniach, żeby ludzie 
mogli się ogrzać. Babcia później opowiadała, że musiała ręce 
grzać w czapce z barana, bo tak zmarzła. Nazajutrz, jak się Wu-
jek przebudził pyta, gdzie goście? To mu mama powiedziała, że 
kazał im się wynosić. Na co Wujek zdziwiony, że on nic takiego 
nie powiedział, że nie pamięta. Mi się wydaje, że on nie umiał 
się przyznać do prawdy, że coś takiego zrobił. Mój dziadek czę-
sto powtarzał i do mojej babci mówił: „Mamulko, prawda i tylko 
prawda, a kłamstwo ma krótkie nogi. Jak jeszcze żyję, pamiętaj, 
żebyś zawsze szła za prawdą”. Tak mi to utkwiło w głowie i też 
zawsze staram się kierować tą dewizą. Trzeba umieć się przy-
znawać do swoich błędów. Żyjemy tak krótko na tym świecie  
i uważam, ludzie powinni się kochać, szanować, dawać dobre 
słowo dla drugiego człowieka. To jest dla mnie najważniejsze. 
Przecież nic z tego życia nie zabierzemy na tamten świat. 
Pamiętam też wigilię u teściów. Nauczona byłam, że jeżeli jest 
wigilia i wszystko jest przygotowane to się zasiada, wszyscy 
domownicy, my, dzieci. A tutaj tak nie było. Było sporo do-
mowników, myślałam że będzie tak rodzinnie, że zasiądziemy 
do stołu i podzielimy się opłatkiem. Tam wiecznie było na ko-
goś czekanie... Czekanie na córkę, czekanie na dzieci, chociaż 

córka miała już swoją rodzinę. Wszystko było przygotowane i to 
się tak odwlekało. A jak już przyszli wszyscy, to zaraz się robił 
harmider, bo dzieci biegają i krzyczą. Wszystko ostygło,  
a w tym czasie jeszcze ktoś inny do nas przyszedł. Co usią-
dziesz, to wstajesz… Nie dość, że późno zasiadaliśmy do wigilii, 
bo trzeba było najpierw obrządzić krowy, to jeszcze wszystko 
się odwlekało. Dlatego chyba przez to nie lubiłam spotkań  
w święta Bożego Narodzenia. Nie tak chciałam spędzać ten 
czas. Mówię teraz swoim dzieciom, tam gdzie mieszkacie, tam 
jest najważniejsze. Bo czy mieszkacie z rodzicami, czy z teścia-
mi, to tam powinien człowiek przebywać i z nimi cieszyć się, 
przeżywać tą ważną duchowo chwilę. Oczywiście już po uro-
czystej kolacji, jak najbardziej można wtedy odwiedzać pozosta-
łą rodzinę. Może kiedyś mi się uda spędzić tak wigilię i święta, 
jak tego zawsze pragnęłam, z najbliższą rodziną, dziećmi, wnu-
kami, przy uroczyście nakrytym stole, przy choince, przy śpie-
wie kolęd. Jak już mnie zabraknie na tym świecie, to chciałabym 
by moje dzieci miały po mnie taką pamiątkę. 

Koniec części II 

Rozmawiał Grzegorz Malinowski 
 

Wywiad przeprowadzono w ramach działań programowych Stowarzyszenia Tratwa  

Pani Lidia Grabowska  

Mama Kazimiera, wnuczka Weronika i teściowa Kazimiera Grabowska  

dzielą się opłatkiem podczas wigilii 
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O babci 
 
Babcia jest jak pogotowie - 
Ale bez syren i świateł; 
Na każde wezwanie odpowie, 
I przyjdzie nawet z dziadkiem. 
 
Gdy dziećmi zająć się trzeba, 
To wnuki… ona musi... 
I choć coś w krzyżu doskwiera, 
Targa do domu zakupy. 
 
Kiedy w lodówce posucha, 
Bo młodzi ponad stan żyją, 
Znajdzie się jakaś wałówka, 
Dzielona z marną renciną. 
 
Ona wciąż "sprawna i młoda", 
Nawet kiedy mocno utyka, 
Bo dla młodych to wygoda, 
O zdrowie ją nikt nie pyta. 
 
I tylko, gdy już telefon, 
Na wezwania nie reaguje, 
Młodzi do siebie szepczą: 
A może mama choruje? 
 
Może i z dziadkiem coś nie tak; 
Wszak mają już swoje lata... 
Może by tak ich zapytać, 
Czy pomóc pozamiatać? 
 
Czy też zrobić jakieś zakupy? 
Śpieszmy im wreszcie pomagać, 
Dziękując za miłość i trudy, 
A nie, tylko się domagać. 

 
Mieczysław Jarząbek 

 
Punkt widzenia 

 
Dla kobiety to się liczy, 
W jakiej wyjdzie spódnicy; 
A mężczyzna główkuje, 
Co się pod nią znajduje. 

Mieczysław Jarząbek 
 

TWÓRCZOŚĆ 

MIESZKAŃCA 

Więcej wierszy ks. Mieczysława Jarząbka na 
jego profilu na facebook-u. 

PLANOWANE DZIAŁANIA 

Piątek 28.01 - Halowy Turniej Drużyn Czteroosobowych.  

Sobota 29.01 - wielkie morsowanie we Florczakach. Dzień zabaw dla dzieci 
(dmuchańce, tańce, wspólne zabawy) w szkole w a Łukcie. 

Niedziela 30.01 - FINAŁ na sali kinowej GOK w Łukcie. Występy lokalnych arty-
stów m.in.: pokazy tańca, pokaz pierwszej pomocy, występy zespołów muzycznych. 
LICYTACJE między występami. Od ok. 10.00 godziny odbędzie się kiermasz ciast.  

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią plan może ulec  
zmianie. Szczegółowe informacje i aktualizacje planu umieszczone zostaną  
na plakatach. 

30 FINAŁ  
WIELKIEJ ORKIESTRY  
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 


