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WIEŚCI Z GMINY 

Drodzy mieszkańcy, w związku  

z przeprowadzanymi konsultacjami 

społecznymi pragniemy powiado-

mić, że zakończyliśmy etap 

„ZASIĘGANIE OPINII”. Przypo-

minamy, że przedmiotem konsulta-

cji społecznych są: 

- zmiana studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, 

- zmiana miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego we wsi Kotkowo, 

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego we wsi Florczaki. 

Dzięki Państwa zaangażowaniu i przy wykorzystaniu wszystkich 

zaproponowanych przez nas metod badawczych (punkt konsulta-

cyjny, ankieta on-line, spotkania otwarte, spacer badawczy) pra-

gniemy zakomunikować, że otrzymaliśmy 47 informacji zwrot-

nych (35 dotyczy studium, 8 planu Florczak i 4 planu Kotkowa). 

Powołany zespół aktualnie przeprowadza diagnozę złożonych 

opinii, aby następnie przekazać informację zwrotną o wynikach 

konsultacji. 

Serdecznie dziękujemy za duże zainteresowanie i dbanie o dobro 

wspólne naszej małej ojczyzny. 

Dorota Pawełczyk 

 Konsultacje społeczne w gminie Łukta 

8 marca br. Minister Edukacji i Nauki 

podpisał 3 projekty rozporządzeń. Doty-
czą one m.in. wprowadzenia nowego 
przedmiotu – historia i teraźniejszość  
w szkołach ponadpodstawowych oraz 
zmian w podstawach programowych ta-
kich przedmiotów, jak historia i wiedza  
o społeczeństwie. 

Historia i teraźniejszość: 
W szkołach ponadpodstawowych przed-
miot wiedza o społeczeństwie (w zakresie 
podstawowym) zostanie zastąpio-
ny przedmiotem historia i teraźniejszość. 
Nowy przedmiot będzie wprowadzany 
etapami. W roku szkolnym 2022/2023 
nastąpi to w klasach I liceum ogólno-
kształcącego, technikum oraz branżowej 
szkoły I stopnia. Starsze klasy zostaną 
objęte zmianą w kolejnych latach. 
Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę  
w szkole ponadpodstawowej przed ro-
kiem szkolnym 2022/2023, będą uczyć 
się zgodnie z dotychczasową podstawą 
programową przedmiotu wiedza o społe-
czeństwie. 

Przedmiot historia i teraźniejszość będzie 
nauczany w następującym wymiarze go-
dzin: 

 liceum ogólnokształcące 

 klasa I: 2 godziny 

 klasa II: 1 godzina 

 technikum 

 klasa I: 1 godzina 

 klasa II: 1 godzina 

 klasa III: 1 godzina 

 branżowa szkoła I stopnia 
klasa I: 1 godzina 
Zmiany: 
W przypadku przedmiotu historia jego 
wymiar godzin w zakresie podstawowym 
zostanie zmniejszony z obecnych 8 do 7 
godzin w cyklu kształcenia. Nauka histo-
rii w liceum ogólnokształcącym i techni-
kum będzie trwała do końca pierwszego 
semestru ostatniej klasy. 
 
Wymiar godzin historii w zakresie roz-
szerzonym nie ulegnie zmianie w stosun-
ku do obowiązującego obecnie (6 godzin 

w cyklu kształcenia). 

W przypadku przedmiotu wiedza o społe-
czeństwie, oprócz zastąpienia przedmiotu 
(zakres podstawowy) przedmiotem histo-
ria i teraźniejszość (zakres podstawowy), 
modyfikacji ulegnie również koncepcja 
przedmiotu. 

Wymiar godzin wiedzy o społeczeństwie 
w zakresie rozszerzonym nie ulegnie 
zmianie w stosunku do obowiązującego 
obecnie (8 godzin w cyklu kształcenia). 
Zmiany w podstawach programowych 
będą wdrażane sukcesywnie od roku 
szkolnego 2022/2023. Nauczyciele  
i uczniowie będą mogli nadal korzystać  
z podręczników dopuszczonych już do 
użytku szkolnego. 

Kto może uczyć przedmiotu historia  
i teraźniejszość? 

Kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
historia i teraźniejszość mają nauczyciele, 
którzy posiadają uprawnienia niezbędne 
do nauczania historii i wiedzy o społe-
czeństwie. 

Dorota Pawełczyk 

 Zmiany w szkolnictwie - nowy przedmiot Historia i teraźniejszość 

Konsultacje społeczne we Florczakach Konsultacje i szkolenie odbyły się również w Łukcie 
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KULTURALNY I WSPOMNIENIOWY SPACER PO GMINIE ŁUKTA 

… ale też latem, jesienią i zimą.  
Kolejny felieton celowo zaczą-

łem nieco przewrotnie. Czynię tak 
dlatego, by choć trochę zburzyć 
zakodowane w wielu z nas 
(szczególnie u ludzi młodych) prze-
konanie, że najczęściej zakochuje-
my się wiosną, która - notabene - 
rozpocznie się za kilka dni. Przy-
najmniej kalendarzowa, z aurą  
i plusową temperaturą może być 
jeszcze różnie. W końcu to dopiero marzec, a przecież na 
horyzoncie jeszcze kwiecień, co przeplata…    

Zapewniam młodych, że z tym wiosennym zakochaniem 
to nie do końca prawda. Na narodzenie się prawdziwej (tej 
jednej jedynej) miłości nie ma żadnej reguły. Zdarza się, że 
zakochani w sobie nastolatkowie z czasem zawierają związek 
małżeński i… żyją długo i szczęśliwie. Bywa jednak i tak, że 
inni po raz pierwszy ślubują na przykład w wieku czterdzie-
stu lat, a po kilku latach… rozwodzą się. A więc, powtórzę, 
w sferze miłości nie ma tu reguł.  

Prawdą jest, że niektórzy mają kłopot z zakochaniem  
(znalezieniem tej jednej jedynej, tego jednego jedynego)  
i szukają długo.  

Dygresja: Piotr, mój serdeczny kolega-poeta z Gdańska 
miał prawie 40 lat, gdy zakochał się od pierwszego wejrze-
nia. A było tak: prowadził sklep wędkarski, któregoś dnia 
weszła do niego pani z kilkorgiem dzieci i chciała kupić żył-
kę, kilka metrów. Niestety, najmniej można było nabyć sto 
metrów. Kobieta nie miała wystarczająco dużo pieniędzy. 
Piotr sięgnął na półkę i dał jej w prezencie. – Postanowiłem 
zrobić dobry uczynek – opowiadał po latach. – Następnego 
dnia dzieci przyniosły mi namalowaną przez siebie laurkę  
z podziękowaniem. Okazało się, że są z domu dziecka, a ko-
bieta jest wychowawczynią. Tak się zaczęło… Dwa lata póź-
niej wzięliśmy ślub. 

Są też osoby idące przez życie w pojedynkę, i wcale nie 
jest ich mało. Jak podają statystyki z ubiegłego roku, co trze-
ci mężczyzna był kawalerem, a co czwarta kobieta panną!  
I tu też nie ma żadnych reguł. Singlami – patrząc szeroko – są 
zarówno osoby niewyróżniające się czymś szczególnym  
w danym środowisku, jak i takie, które (na przykład twórcy 
sztuki) przeszły do historii kraju, Europy czy świata.      

Z powodów jakby oczywistych chciałbym kilka zdań 
poświęcić poetom, pisarzom i filozofom. Czynię to wybiór-
czo, bo przecież nie o esej literacki chodzi. Samotnikami 
(przed naszą erą) byli poeci Wergiliusz i Horacy. A przeska-
kując wieki…  Gustave’a Flauberta (Pani Bovary, Salambo) 
nazywano pustelnikiem z Croisset. Prozaik Marcel Proust  
(W poszukiwaniu straconego czasu) ostatnie lata życia spę-
dził zamknięty w pokoju, choć wcześniej prowadził salonowe 
życie. Z kolei austriacki poeta Rainer Maria Rilke pisał, że 
samotność oferuje niezbędną ciszę, która pozwala działać w 
pełni. Fryderyk Nietzsche powiedział: Żonaty filozof to po-
stać komediowa. A kilkadziesiąt lat młodszy inny myśliciel 
Artur Schopenhauer pesymistycznie skwitował instytucję 
małżeństwa: Ożenić się, to jest pozbawić się połowy swoich 
praw i podwoić w zamian swoje obowiązki. Potrzebę ekstre-
malnej samotności odczuwał też Franz Kafka (Proces, Za-
mek). Według niego twórca musi być pustelnikiem.  

… Mógłbym jeszcze długo podawać przykłady na to, że 

nie do każdego człowieka koniecznie musi przyjść miłość. 
Twierdząc tak, za aksjomat biorę paradygmat, że osiągając 
dorosłość absolutną większość z nas wie, co należy rozumieć 
przez pojęcie miłość. Podpowiem lapidarnie: to przede 
wszystkim – w najszerszym rozumieniu – czynienie dobra 
osobie kochanej i odpowiedzialność za nią, wzajemna tole-
rancja i nieustanna praca nad sobą. Może łatwo się to czyta  
i trochę rozumie, ale nie jest proste w realizacji. Nasze uczu-
cie, naszą miłość – z czasem – weryfikuje życie, a mówiąc 
wprost – sprawy codzienne. Pamiętajmy, że na ślubnym ko-
biercu stajemy nie tylko po to, by nieustannie trzymać się za 
ręce, ale także dlatego, by jak najlepiej siebie rozumieć, po-
magać sobie, nawzajem się szanować. Miłość nie polega na 
tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć 
razem w tym samym kierunku – Antoine de Saint-Exupéry.      

 Sięgnąłem po taki (wcale niełatwy) temat felietonu, 
gdyż z niedowierzaniem czytam i słyszę, że obecnie dla wielu 
młodych zawarcie związku małżeńskiego (częściej w urzę-
dzie niż w kościele) jest czymś niepotrzebnym. – Dziś jest 
inaczej, niż za pana młodości. Bez ślubu jest łatwiej. Jak 
skończy się miłość, jak człowiek dojdzie do wniosku, że już 
nic nie czuje, to po prostu odchodzi – usłyszałem niedawno 
od znajomego trzydziestoparolatka. Popatrzyłem na niego 
znacząco i odszedłem. Misertus sum eum. 

Z miłością bywa różnie. Podobno czasami bywa ślepa. 
Ale, gdy się zdarzy, zapewniam, że małżeństwo jest najlep-
szym „okulistą”. 

–   
W wielu swoich wierszach staram się powiedzieć coś 

nowego o miłości w jej różnych odcieniach, wszak to uczucie 
nie dotyczy jedynie dwu jednym rytmem bijących serc.  

Dziś, gdy całkiem blisko naszej Ojczyzny trwa wojna, 
odszukałem swój wiersz z 2001 roku Papież opuszcza Ukra-
inę. Oto fragment: „Zastanawiam się/skąd Ojciec Święty ma 
tyle siły, by pokonać wzruszenie i zaśpiewać: Zachodźże sło-
neczko skoro masz zachodzić, bo nas nogi bolą po tym polu 
chodzić?/ Skąd ma tyle siły na tej smutnej ziemi, w którą we-
tknięto miliony krzyży zagłodzonych ludzi…?”. 

Dziś, po ponad dwudziestu latach, słowa te stały się jesz-
cze bardziej dramatyczne i aktualne, bowiem niemal na na-
szych oczach giną ludzie, ukraiński Naród.   

To gdzie jest ta miłość do bliźniego? 
A jednak jest!  
Trudno jej nie dostrzec na polskiej ziemi.  
Trudno nie wzruszyć, gdy człowiek widzi i słyszy, jak 

ogromną pomoc Ukraińcom niosą Polacy. Jak biorą na ręce 
ich dzieci i zabierają do swoich domów. Jak stawiają puste 
wózki przed dworcem kolejowym, żeby t a m t e matki miały 
gdzie włożyć swoje niemowlęta...  

To jest tak piękne, tak sięga granic człowieczeństwa, 
że patrząc na to, trudno powstrzymać  łzy. 

Stanisław Raginiak 

 MIŁOŚĆ PRZYCHODZI WIOSNĄ… 

Wiersz „Papież żegna Ukrainę” znajdziesz na ostatniej stronie. 
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WYDARZENIA 

17 lutego, 2022 r. w Stoczku Klasztornym ks. Mieczysław 

Jarząbek – Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii świętego An-

toniego z Padwy we Florczakach podpisał umowę darowizny  

z ks. Wojciechem Sokołowskim – Przełożonym Domu Zakon-

nego Zgromadzenia Księży Marianów w Stoczku Klasztornym.  

Przedmiotem darowizny jest ołtarz z drewna polichromowanego 

z I ćw. XVIII w., znajdujący się w kościele pod wezwaniem 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Klasztor-

nym, gm. Kiwity oraz obraz przedstawiający św. Franciszka  

z Asyżu, który zastąpi w ołtarzu obraz Jezusa Miłosiernego 

(widoczny na zdjęciu). 

Ołtarz wraz z obrazem św. Franciszka stał się własnością Parafii 

we Florczakach. Poddany zostanie pracom konserwatorskim. 

 

Parafia Florczaki 

 Niecodzienna darowizna dla parafii we Florczakach 

Obraz św. Franciszek z Asyżu 

Ten po konserwacji trafi do  

Parafii we Florczakach 

7 lat temu trafiłam na 

jeden odcinek serii 
„Jeszcze 5 minutek”. Ta 
metoda słuchania Słowa 
Bożego trafiła do mnie 
od razu. Od tego momen-
tu zaczęłam poznawać 
księdza, dominikanina, 
Ojca Adama Szustaka. 
Szukałam nowych tema-
tów, nowych filmów  
z jego głoszeniem i tak 
Ojciec Adam został mo-
im towarzyszem prak-
tycznie każdego dnia.  
3 lata temu doszła do 
mnie informacja, że bę-
dzie głosił rekolekcje  
w Bartągu (koło Olszty-

na). Pomyślałam, że jest to świetna okazja, żeby w końcu usły-
szeć nauki na żywo. Wracając z tych rekolekcji wpadł mi do 
głowy pomysł, że fajnie byłoby go zaprosić do Łukty. I tak za-
częła się procedura zapraszania. 

Przeczytałam na stronie Langusta na Palmie, że trzeba wysłać 
maila z zaproszeniem. Dostałam odpowiedź, żeby odezwać się 
za 2-3 lata. Przez ten czas zapomniałam całkowicie o tej sytu-
acji, do momentu, kiedy Ojciec Adam znowu był obecny  
w Olsztynie w 2021 roku. Przypomniałam sobie o mailach  
i ponownie wysłałam zaproszenie. Odpowiedź była podobna, 
jednak już wtedy nie dałam za wygraną i podkreśliłam, że 
pierwsza próba była kilka lat wcześniej. Zaproponowano mi 
dość szybki termin, bo okazało się, że jedna parafia odwołała 
rekolekcje, i tak do przyjazdu O. Szustaka do Łukty zostało 
kilka miesięcy. 

6-8 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne, na których głosił 
znany dominikanin, Ojciec Adam Szustak. Data chyba nie była 
przypadkowa, bo Bóg wiedział co robi, dając nam porządną 
lekcję na początek Wielkiego Postu. Ojciec Adam uświadomił 
nas w jaki sposób szukać relacji z Panem Bogiem. Mi, osobi-
ście, otworzył na nowo drzwi do szukania Pana Boga. Dostałam 
nowe zadanie: przede wszystkim pracę nad sobą, ale również 
pracę nad budowaniem kontaktu z Panem Bogiem. 

Dane mi było poznać osobiście Ojca Adama Szustaka. Miałam 
wrażenie, że rozmawiam z dobrym znajomym. Jest to człowiek 
z dużym poczuciem humoru, łatwo nawiązujący kontakt z dru-
gim człowiekiem. Uwielbiający podróżować, a głoszenie Słowa 
Bożego jest jego powołaniem i jest to dla niego przyjemność. 

Cieszę się, że mogłam 
poznać Ojca Adama oso-
biście i podziękować mu 
za to co robi, ale najbar-
dziej cieszę się z tego, że 
ponownie pokazał mi to, 
Kto powinien być naj-
ważniejszy w naszym 
życiu. Po raz kolejny, tak 
jak 7 lat temu, kiedy po 
raz pierwszy obejrzałam 
jego filmik, dodał świe-
żości do mojej wiary. 
Mam wielką nadzieję, że 
dzięki tym rekolekcjom 
udało się zasiać małe 
ziarenka wiary  w sercach 
wielu ludzi. 

Paulina Wójcik 

 Rekolekcje wielkopostne z ojcem Adamem Szustakiem 

Paulina Wójcik z o. Szustakiem 

O. Szustak prowadził rekolekcje rów-

nież w Mostkowie. Na zdjęciu z Marty-

ną Piotrowską. 
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Klub 8 Szkoły Podstawowej w Łukcie oraz Wolontariat 

Szkolny w SP w Nowym Kawkowie inicjatorami akcji zbiór-
ki kluczy. 

Za nami pierwszy finał zbiórki  „niepotrzebnych kluczy”,  
a raczej „kluczy na wagę nowego życia”.  Bo przecież to dzięki 
nim możemy wspomóc Klinikę Budzik. Klinikę wybudowaną  
i utrzymywaną przez Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo ?”. 

Czy wszyscy jednak wiemy, czym zajmuje się Fundacja i co 
mają z tym wspólnego klucze?  

Klinika BUDZIK została uruchomiona w lipcu 2013 roku jako 
pierwszy w Polsce  szpital dla dzieci po ciężkich urazach mó-
zgu. Przyjmowane są tu dzieci przebywające w śpiączce nie 
dłużej niż 12 miesięcy od urazu lub 6 miesięcy, jeśli śpiączka 
wystąpiła z przyczyn nieurazowych. Dzieci mogą być leczone 
w klinice przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia 
o kolejne 3 miesiące. 

Leczenie w klinice jest bezpłatne dzięki finansowaniu ze środ-
ków NFZ, również rodzice pacjentów przebywają w Budziku 
bezpłatnie. 

Powszechnie uważa się, że osoba w śpiączce nie czuje, nie sły-
szy i nie rozumie. Lekarze jednak  przekonują, że tak jest tylko 
w pierwszej chwili szoku pourazowego, ale już po kilkunastu 
godzinach do pacjenta docierają impulsy dotykowe czy słucho-
we, które rejestruje i rozumie. W klinice Budzik od 2013 roku 
zostało wybudzonych 80 dzieci. I na to właśnie przeznaczone są 
pieniądze pochodzące ze złomowania kluczy. Całą akcję zaini-
cjował pan Jan Łaczmański z Częstochowy. Obecnie mamy  
w Polsce 200 punktów współpracujących z Fundacją, gdzie 
można oddawać klucze.  

Ja o całej akcji dowiedziałam się zupełnie przypadkowo, dzięki 
współpracy z panem Tomaszem Leonowiczem opiekunem Wo-
lontariatu w SP w Nowym Kawkowie. Chociaż, jako opiekun 
wolontariuszy Klubu 8 w Szkole Podstawowej w Łukcie, wielo-
krotnie organizowałam różnego rodzaju akcje charytatywne, to 
o takiej formie pomocy wcześniej nie wiedziałam. Pomyślałam 
wtedy, że takich osób, jak ja, nie mających wiedzy na ten temat 
może być więcej i że warto o takiej formie wsparcia mówić.  

Akcję w całym powiecie ostródzkim pomogła nam nagłośnić 
pani Jolanta Dakowska -  Warmińsko-Mazurski Lider Młodzie-
żowego Wolontariatu, która 18 stycznia 2021 roku zorganizo-
wała  podsumowanie w Centrum Użyteczności Publicznej  
w Ostródzie. 

Dzięki zaangażowaniu 30 instytucji zebraliśmy około 90 kg 
kluczy. Kluczy, które - jak wierzę - są na wagę nowego życia.  

Już teraz zachęcam do zbierania kluczy, mając nadzieję, że za 
rok spotkamy się na drugim finale, cieszącym się też tak dużym 
zaangażowaniem wielu wspaniałych ludzi.  

Magdalena Palińska 

KLUCZE NA WAGĘ NOWEGO ŻYCIA 

W niedzielę, 13 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Łuk-

cie odbył się koncert „Solidarni z Ukrainą”. Od godz. 13:00  
w sali kominkowej trwał kiermasz ciast, z którego cały dochód 
w kwocie 3970 zł został przeznaczony na pomoc oraz bieżące 
potrzeby uchodźców. Nad całym kiermaszem dzielnie czuwali 
wolontariusze z Klubu 8 SP w Łukcie, pod opieką p. Magdale-
ny Palińskiej.   

Po przywitaniu gości przez dyrektor GOK p. Annę Czubkow-
ską, przyszedł czas na część artystyczną. Jako pierwsze na sce-
nie wystąpiły dzieci  pochodzenia Ukraińskiego w dwóch pio-
senkach w ich rodzimym języku. Drugi zaprezentował się Chór 

Pasjonatki w utworach „Idzi dysc”, „Hej szala-
ła”, „Zacznij od Bacha”. Po ich występie nad-
szedł czas na pianistów, którzy wykonali „Marsz 
Turecki” oraz „Take this hammer”. Soliście za-
śpiewali: „Moja i Twoja nadzieja”, „Dziś późno 
pójdę spać”, „Ale jazz” oraz „Małe rzeczy”.  
W takcie koncertu usłyszeliśmy trzy utwory  
w wykonaniu dwóch zespołów wokalnych dzia-
łających w GOKu. Młodzi artyści zaśpiewali: 
„Copernicana”, „Ramię w ramię”, „Ważne są 
tylko te dni”.  

Cały koncert przygotowała p. Natalia Bałdyga, 
instruktor śpiewu oraz gry na pianinie w GOKu. 
Gościnnie na scenie wystąpiła mieszkanka Morą-
ga, która wykonała dwie piosenki: „Mogło być 
nic” oraz „Ja to mam szczęście”. Szczególnie 
słowa drugiego utworu wzruszyły wszystkich. 
Mogliśmy usłyszeć: „Ty, to masz szczęście, że  
w tym momencie, żyć Ci przyszło, w kraju nad 
Wisłą…”.  

Na koniec głos zabrał wójt Robert Malinowski oraz ksiądz Zbi-
gniew Żabiński, którzy m.in. podziękowali wszystkim za po-
moc w zbiórkach potrzebnych rzeczy dla uchodźców.  

Dziękujemy Wszystkim za przyniesienie ciast na kiermasz oraz 
okazanie serca i pomoc w tych trudnych chwilach uchodźcom  
z Ukrainy. 

Dziękujemy również pani Okasanie Wieszko i Marynie Trots – 
Pasierowskiej za pomoc w tłumaczeniu tekstów z języka pol-
skiego na ukraiński. 

Joann Kubicka | GOK Łukta 

 Koncert „Solidarni z Ukrainą” 
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Kiedy wydawaliśmy poprzedni numer naszego miesięcznika 

nie spodziewaliśmy się, że w kolejnym będziemy pisać o wojnie 

i o jej skutkach. 24. lutego 2022 roku przejdzie do historii jako 

dzień agresywnego ataku Putina na Ukrainę, na wolną Ukrainę, 

na suwerenne państwo, w którym doszło do ludobójstwa. 

Rankiem 24 lutego obudziliśmy się w zupełnie innym świecie,  

w którym takie słowa jak: wojna, bohaterstwo, braterstwo czy 

nawet sankcje nabrały innego znaczenia. 

Ta smutna sytuacja za naszą wschodnią granicą sprawiła, że jako 

naród zdaliśmy test z człowieczeństwa. Przypomnieliśmy sobie 

jak pomagać oraz że lubimy pomagać. Pomoc i solidarność wi-

doczne są właściwie na każdym kroku. 

Jednym ze sposobów na solidaryzowanie się z narodem Ukraiń-

skim był wspólny Różaniec ulicami Łukty, podczas którego ma-

nifestowaliśmy w sprawie zaprzestania haniebnej inwazji Rosji 

na Ukrainę oraz modliliśmy się o pokój na świecie. Nie czuli-

śmy wtedy barier: narodowościowych, religijnych, pokolenio-

wych czy językowych. Za to czuliśmy ogromne wzruszenie spo-

wodowane obecnością naszych ukraińskich braci. Ramię w ra-

mię, z różańcem w ręku, mieliśmy czas i chęć na potężną dawkę 

gorliwej modlitwy. 

Na wsparciu jedynie duchowym nie poprzestaliśmy. W ciągu 

ostatnich, kilkunastu dni prowadzone były zbiórki zarówno go-

tówki jak i rzeczy materialnych. Zebraliśmy bardzo dużo po-

trzebnych produktów dla naszych Ukraińskich sąsiadów. Kilka 

dni temu udało nam się dostarczyć transport żywności, środków 

higienicznych, leków i opatrunków do naszej partnerskiej gminy 

Buhryn w obwodzie równieńskim na Ukrainie. Część ładunku 

została przewieziona dalej, w głąb Ukrainy, gdzie pomoc jest 

najbardziej potrzebna. Dziękujemy wszystkim za wsparcie fi-

nansowe, rzeczowe oraz osobowe - razem udało nam się zrobić 

coś naprawdę wielkiego!!! Odzew mieszkańców na zbiórkę był 

ogromny. W dalszym ciągu nie zwalniamy tempa, pomoc jest 

potrzebna cały czas. 

Dorota Pawełczyk 

 Test z człowieczeństwa, czyli pomoc dla Ukrainy  

Panie z GOK w Łukcie m.in.. pieczołowicie  

opisywały leki w języku Ukraińskim 

Dary dla Urainy zbierane są w Straży OSP  

(na zdjeciu) oraz w GOK w Łukcie 
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29 i 30 stycznia oraz 19 i 20 lutego przez całą Polskę przeto-

czyły się fale silnego wiatru o prędkości dochodzącej w pory-
wach do 120 km/h. Żywioł zrywał dachy, a nawet elewacje bu-
dynków! Ale to, co najczęściej dało się zauważyć to połamane  
i poprzewracane drzewa.  

W naszym regionie skutkiem wichury były setki powalonych 
drzew, które nierzadko uszkadzały samochody czy ogrodzenia 
posesji. Ale najczęściej ogromne pnie drzew blokowały drogi. 
Na szczęście w takich przypadkach zawsze pomocą służą nasi 
dzielni strażacy z OSP! Szczególnie w tym czasie mieli ręce 
pełne roboty i... pił mechanicznych! Drzewa padały jak zapałki  
i nasi dzielni ochotnicy często nie nadążali za usuwaniem skut-
ków wichury. Na szczęście w naszej gminie nikt fizycznie nie 
ucierpiał w starciu z żywiołem, a każda blokada na drodze zosta-
ła usunięta na czas.  

O tym, że pomoc i ogrom pracy wykonanej przez ochotników ze 
straży pożarnej była niesamowicie wyczerpująca, świadczy po-
niższe zdjęcie. Dziękujemy Naszym Strażakom za pomoc oraz 
szybkie i skuteczne działanie! 

Redakcja 

 Walka ze skutkami wichury - OSP w Łukcie 

„To była ciężka sobota. Tak wyglądały przerwy między zdarzenia-

mi. Chwila odpoczynku, szybkie jedzenie i dalej w bój!” 

Źródło: OSP Łukta 

Stowarzyszenie Isąg z Pelnika realizuje 

projekt „PRZESZŁOŚĆ ... TERAŹNIEJ-
SZOŚĆ ... PRZYSZŁOŚĆ…”, który kiero-
wany jest do wszystkich mieszkańców Pelni-
ka. Wierzymy, że każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. Celem naszych działań jest zachowa-

nie dziedzictwa kulturowego naszej pięknej wsi.   

W ramach projektu powstała grupa lokalnych badaczy historii. 
Oznakowane zostaną ważne dla mieszkańców miejsca, odtwo-
rzone dawne receptury kulinarne podczas warsztatów kulinar-
nych, odbędą się warsztaty rękodzieła. Mieszkańcy przygotują 
przedstawienie kukiełkowe oparte o jedną z legend Warmii  
i Mazur. Zrewitalizowana zostanie dawna kaplica, gdzie prezen-
tować będziemy dawny, współczesny, a także przyszły dorobek 
mieszkańców wsi. Oczyszczony zostanie stary cmentarz.  

Dopełnieniem będzie piknik, na którym będzie można 
skosztować potraw regionalnych, a także poznać tra-
dycyjne stroje ludowe z Warmii i Mazur, które zapre-
zentowane zostaną podczas pokazu mody. W role mo-
deli wcielą się mieszkańcy.  

Projekt przybliży mieszkańcom dziedzictwo własnej 
wsi i regionu, a także ocali od zapomnienia ważne  
i ciekawe miejsca.  

W ramach projektu powstanie 6 tablic informacyj-
nych, powstanie przedstawienie kukiełkowe, Izba Pa-
mięci, zostanie opracowany i wydany Katalog Wspo-
mnień najstarszych mieszkańców wsi. Ponadto przy 
nowo powstałej Izbie Pamięci zakopana zostanie kap-

suła czasu z przesłaniem dla potomnych. W realizacji działań 
Stowarzyszenie wspierać będzie partner formalny tj. Gmina 
Łukta.  
 
Zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia Isąg oraz na 
fanpage FB https://www.stowarzyszenieisag.org.pl, a także na 
stronę projektu: https://www.facebook.com/Przeszłość-
Teraźniejszość-Przyszłość-101507959045191/ 

Projekt dofinansowany w kwocie 30 tys. euro. 

Barbara Syjczak, Stowarzyszenie Isąg 

„PRZESZŁOŚĆ ... TERAŹNIEJSZOŚĆ ... PRZYSZŁOŚĆ…”,  

Warsztaty teatralne 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni  
Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez 
Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Fundu-
szy EOG. 
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W naszym społe-

czeństwie od ponad 

dekady 1 marca, będą-

cy Narodowym Dniem 

Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych, jest cza-

sem do zadumy i re-

fleksji. 

„Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych ma być 

wyrazem hołdu dla 

żołnierzy drugiej kon-

spiracji za świadectwo 

męstwa, niezłomnej 

postawy patriotycznej 

i przywiązania do tra-

dycji niepodległościo-

wych, za krew przela-

ną w obronie ojczyzny” 

napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął 

inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta 

idea, podtrzymana przez kolejnego prezydenta Bronisława Ko-

morowskiego, została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 r. 

8 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste nadanie naszej szkole 

imienia „Żołnierzy Niezłomnych”.  

"Wybraliśmy takiego patrona, żeby oddać cześć ludziom walczą-

cym o Polskę, których historia przez wiele lat była zakłamywana. 

Szkoła musi wspierać uniwersalne wartości zakotwiczone w hi-

storię, bo wychowanie nie może być bezideowe"  

mówił wtedy ówczesny dyrektor szkoły Wojciech Paliński. 

Rokrocznie na patrona naszej placówki wybierany jest inny żoł-

nierz wyklęty. W tym roku został nim  

Sierż. Józef Franczak „Lalek” 

ostatni Żołnierz Niepodległej Polski, który najdłużej walczył z 

bronią w ręku przeciwko komunistom. 

W związku z wyborem patrona, w Zespole Szkolno - Przed-

szkolnym w Łukcie, odbył się uroczysty apel, który zakończył 

się wzruszającą częścią artystyczną przygotowaną przez klasę 

8a, której wychowawcą jest pani Elżbieta Piotrak. 

„My dziś cieszymy się wolnością. Jesteśmy bezpieczni, możemy 

być w szkole. Niestety, historia lubi zataczać koło. Nie wszyscy 

nasi rówieśnicy są bezpieczni. Czują niepokój i strach, nie wie-

dzą co przyniesie następna godzina. Niewiele możemy zrobić, 

ale możemy się z nimi solidaryzować. Dlatego dziś, w tak waż-

nym dla nas dniu, nie zapominamy o koleżankach i kolegach z 

Ukrainy. Przypięte wstążki są wyrazem wsparcia i niezgody dla 

krzywdy niewinnych ludzi” 

- usłyszeliśmy z ust uczennicy Hanny Woźniak. 

Rozglądając się dookoła odnosiło się wrażenie, że wszyscy słu-

chają z zapartym tchem, że każdy mniej lub bardziej w swej 

głowie analizował, przetwarzał…, bo przecież istnieje realne 

ryzyko, że są na tym świecie ludzie, chcący ponownie zakłócić 

nasz spokój. Przed laty podczas obchodów Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych spoglądaliśmy wstecz słuchając o 

walczących bohaterach, dziś sięgamy wzrokiem raptem za 

wschodnią granicę, ucząc się bohaterstwa od ukraińskich sąsia-

dów, a przymiotnik „NIEZŁOMNY” nabrał zupełnie nowego 

wydźwięku. 

Dorota Pawełczyk 

Historię sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek” przeczytasz pod tym 

adresem www: 

https://tiny.pl/r2k58 
lub skanując kod QR  

Sierż. Józef Franczak „Lalek” patronem szkoły w Łukcie na rok 2022 

Sierż. Józef Franczak „Lalek” 

Wójt Robert Malinowski oraz ksiądz dziekan Zbigniew  

Żabiński składają hołd przed pamiątkową tablicą 

Ważnym punktem święta był również apel przygotowany przez 

uczniów szkoły 

Na zdjęciu od lewej: dyrektor szkoły Sławomir Urbaszek,  

ks. Zbigniew Żabiński, wójt Robert Malinowski 
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NASZE ZDROWIE 

 ZAKWASZENIE ORGANIZMU 
Jak się przed nim bronić? 
Życie w biegu, brak czasu na sen, nadmierne picie kawy oraz 
napoi energetycznych, posiłki typu fast food - prowadzą do za-
kwaszenia organizmu. Jak się przed nim bronić? 

Badania naukowe potwierdzają, że sposób odżywiania oraz pro-
dukty spożywcze wpływają na równowagę kwasowo-zasadową 
organizmu. Należy zatem zadbać o odpowiednią dietę, zmienić 
nawyki, by organizm funkcjonował prawidłowo. 

Zakwaszenie organizmu - co to takiego? 
Już Hipokrates twierdził, że „ze wszystkich składników płynów 
ustrojowych naszego organizmu - kwas jest najbardziej szkodli-
wy”. Zakwaszenie organizmu to termin przewijający się co-
dziennie w reklamach telewizyjnych, zwłaszcza suplementów 
diety. Zakwaszenie niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie  
i sylwetkę. Badania naukowe wykazały, że środowisko kwaśnie 
sprzyja namnażaniu się grzybów, pleśni, bakterii i wirusów.  
O zakwaszeniu możemy mówić, gdy zostaje zakłócona równo-
waga kwasowo-zasadowa w organizmie. Dzieje się tak gdy na-
sza dieta obfituje w posiłki mięsne, z dużą ilością nabiału, białe-
go pieczywa, a brak w niej surowych owoców i warzyw. 

Jak sprawdzić, czy organizm jest zakwaszony? 
Poziom zakwaszenia organizmu można sprawdzić za pomocą 
pH moczu. Kilka razy w ciągu dnia przy pomocy papierka lak-
musowego należy dokonać pomiaru wyników i utworzyć wy-
kres. Jeśli krzywa układa się w linii prostej lub lekko wznoszą-
cej, to oznacza, że organizm jest zakwaszony. Prawidłowy wy-
nik powinien mieć postać zygzaka, gdyż pH moczu zmienia się 
w ciągu dnia. 

Przyczyny, objawy i skutki zakwaszenia 
Za zakwaszenie organizmu odpowiada w głównej mierze niepra-
widłowa dieta obfitująca w przetworzone produkty spożywcze. 
Stres, nadmierna aktywność fizyczna, ale też jej brak, używki 
lub głodzenie się - również powodują zachwianie homeostazy 
organizmu. 

Do częstych objawów zakwaszenia należą m.in. spadek energii, 
stałe zmęczenie, kłopoty ze snem, depresja, cienkie, łamliwe  
i rozdwajające się paznokcie, cienkie i łamliwe włosy, reuma-
tyzm, artretyzm. Z kolei skutkami zakwaszenia mogą być: grzy-
bica przewodu pokarmowego, zaparcia, wzdęcia, nawracające 
infekcje, wzrost masy ciała, cukrzyca, dna moczanowa, nadci-
śnienie, migrena, a nawet nowotwory. Zakwaszony organizm 
zaczyna zabierać minerały z narządów i kości, co może dopro-
wadzić do obniżenia poziomu wapnia, sodu, potasu i magnezu  
w organizmie. 

Dieta alkalizująca sposobem na równowagę kwa-
sowo-zasadową 

Dieta odkwaszająca powinna być dobrze zbilansowana, bogata 
w witaminy i składniki mineralne. Ze względu na skład, produk-
ty spożywcze można podzielić na kwasotwórcze, zasadotwórcze 
i obojętne (neutralne). Produkty alkalizujące powinny zawierać 
80% dziennego menu. Nie musimy rezygnować z mięsa, ryb czy 
jaj. Należy tylko zadbać o to, by w posiłku przeważyły produkty 
alkaiczne - świeże warzywa i owoce, potem dopiero kasza, por-
cja mięsa czy ryby. 

Żyj świadomie! 
Odpowiednia dieta, bogata w warzywa i owoce, ziarna, kasze, 
mąka pełnoziarnista i fermentowane produkty są kluczem do 
zdrowia. Należy unikać produktów wysoko kwasotwórczych  
i przetworzonej żywności. Warto sięgać po potrawy gotowane 
na parze lub pieczone, a unikać smażonych. Codziennie pić dużo 

wody niegazowanej oraz herbatki ziołowe, np. z pokrzywy, któ-
ra pomaga oczyścić organizm z metali ciężkich. Rano na czczo 
można wypić szklankę letniej wody ze świeżo wyciśniętym so-
kiem z cytryny. Warto także zadbać o prawidłową florę bakte-
ryjną jelit, sięgnąć po probiotyki i prebiotyki. Należy jeść bez 
pośpiechu, dokładnie przeżuwać pokarm. Usuwaniu kwasów  
z organizmu sprzyja także aktywność fizyczna dostosowana do 
własnych możliwości. 

Więcej dowiesz się na moich wykładach lub w trakcie warszta-
tów żywieniowych, do których udziału serdecznie zachęcam. 

Najbliższe odbędą się już w marcu > Normobaria Ostróda  
- Holistyczne Centrum przy ulicy Plebiscytowej 47. 

  

 Praktyczny przepis na odkwaszanie 

 

Produkty silnie zakwaszające: 
cukier, słodycze, słodzone napoje gazowane, mięso, wędliny, 
konserwy mięsne i rybne, smalec, żółty ser, biała mąka pszenna  
i produkty pochodne, kawa, czarna herbata, alkohol, kasza man-
na, pęczak, ryż, wędzona ryba, sól, majonez, oleje rafinowane, 
makarony, wino 

Lekko zakwaszające: 
wypieki z mąki pełnoziarnistej, śmietana, twaróg, orzechy 
(nerkowce, migdały, włoskie, ziemne) jaja, ryby 

Neutralne: 
nierafinowane tłuszcze, oleje, ryby, jaja, śliwki, fasola, czekola-
da, masło, jogurt, kefir 

Produkty lekko alkalizujące: 
zielona herbata, cebula, por, szparagi, jabłka, gruszki, śliwki, 
jagody, quinoa, orzechy makadamia, miód 

Produkty średnio alkalizujące: 
warzywa (buraki, bakłażan, brokuły, marchew, kalafior, seler, 
pomidor, soczewica, fasola, koper), owoce (arbuz, brzoskwinie, 
mandarynki, pomarańcze, cytryna, malina, truskawki, winogro-
no), orzechy laskowe, kapusta kiszona, kasza jaglana 

Do żywności mocno alkalizującej zaliczamy: 
warzywa (boćwina, chrzan, natka pietruszki, dynia, cukinia, 
czarna rzodkiew, jarmuż, seler naciowy, szpinak, rzeżucha, kieł-
ki), owoce (ananas, banany, kiwi, mango, papaja), daktyle, figi, 
rodzynki, stewia, pestki dyni, grzyby 

Magdalena Mudry - zwolenniczka i propaga-

torka zdrowego trybu życia. Od kilku lat biorą-

ca czynny udział w promowaniu zdrowego 

żywienia, prowadząca warsztaty dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Autorka bloga „Ze sma-

kiem”. Właścicielka sklepu z alternatywną 

żywnością. 

Warto zapamiętać! 
7 najbardziej zasadowych warzyw: Szpinak, Ogórek, Jarmuż, 

Awokado, Brokuł, Seler naciowy, Papryka 

Zielony koktajl: 
* banan 

* ananas 

* jabłko 

* seler naciowy 

* natka pietruszki 

* 1/2 szklanki napoju kokosowego 

Przygotowanie: Wszystkie składniki zmiksować. 
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MOJE WSPOMNIENIA 

Wspomnienia są 

czasami fajne. Jedni 
pamiętają więcej, inni 
mniej. Jedni mają 
wspomnienia przy-
jemniejsze, inni nie... 

Nazywam się Gra-
dowski Ryszard, 
pochodzę z Łodzi - 
tam się urodziłem  
i wychowałem. Mam 
72 lata. Mam czwórkę 
rodzeństwa: dwóch 
braci i dwie siostry. 
Żyje w szczęśliwym 
małżeństwie z żoną 
Marią. 

Moja pierwsza żona 
była z Potockich, wi-
cehrabina. Ona i jej brat po wojnie zrzekli się hrabiostwa. Mój 
szwagier uciekł do Niemiec. Z tego co wiem, to ma tam dodatek 
hrabiowski, bo ma w dowodzie „her”. Ich rodzina nie wywodzi-
ła się z Łańcuta, tylko z miejscowości pod Krakowem, z rodziny 
austriackiej. Żona niestety umarła na nowotwór w młodym wie-
ku. 

Tak się stało, że w późniejszym czasie zupełnym przypadkiem 
spotkałem pokrewną duszę, Marię. Byłem u znajomych i robi-
łem zakupy. I ona właśnie wpadła. Znałem już ją z widzenia od 
co najmniej roku. Zawsze chodziła z małą blond dziewczynką, 
Paulinką. I tak się zaczęło. 

Do Łukty przyjechałem w 1999 r. Ściągnął mnie w te strony mój 
kolega, Jurek Szymański, jak to się mówi, siódma woda po ki-
sielu. Miałem początkowo mieszkać pod Łodzią u rodziców, ale 
sąsiedzi mi, krótko mówiąc, „przeszkadzali”. Przez nich jeszcze 
bym poszedł siedzieć. Byli to fatalni sąsiedzi.  

Przyjechaliśmy kiedyś do znajomych, do Gutkowa, i przejeżdża-
liśmy właśnie przez Łuktę. Tu, w Łukcie nawet wcześniej też 
spacerowaliśmy. W Gutkowie córka mojej przyszłej żony, Pauli-
na, miała chrzestną, dlatego tam przyjeżdżaliśmy. Z Jurkiem się 
zgadaliśmy, i z Marią postanowiliśmy wyprowadzić się z Łodzi  
i zaczęliśmy szukać jakiegoś domu. Kolega przywiózł nas do 
Łukty. Pochodziliśmy trochę po polach i zobaczyliśmy tą chału-
pę, w której później, jak się okazało, przyszło mi zamieszkać. 
Kolega powiedział, że jak się da załatwić wykup, to nie ma spra-
wy i nam pomoże. No i załatwiliśmy to. Częściowo siedlisko 

należało do państwa, a częściowo do osoby prywatnej, ale nawet 
siedząc w Łodzi udało nam się zakupić to miejsce… i to na tele-
fon! Dom był w opłakanym stanie, i wymagał gruntownego re-
montu, ale nam to nie przeszkadzało. 

Była wiosna, maj. Zapakowałem w samochód, „nyskę”, wszyst-
kie potrzebne rzeczy i przyjechałem tu. A już w lipcu, gdy mia-
łem 49 lat, z Marią wzięliśmy ślub konkordatowy w kościele 
Łukcie i tak tu zostaliśmy. Mieszkamy tu już 23 lata. 

Przodkowie 

Moja matka pochodziła z tych okolic. Urodziła się w Pawłowie. 
Jak przyszła wojna to ją, jak zresztą innych mieszkańców, 
Niemcy z tych terenów, delikatnie mówiąc, eksmitowali. Mój 
dziadek, a ojciec mamy, należał do jakiejś organizacji wojsko-
wej. Wiedząc co się dzieje, ukrył się w miejscowości pod Ło-
dzią. Tam też później sprowadził rodzinę. Mieli o tyle szczęścia, 
że Niemcy nie zabili ich wszystkich ze względu na przynależ-
ność dziadka do wojska, bo zdarzało się tak, że przez jedną oso-
bę wybijali całe rodziny. Dziadek miał brata, na którego mówi-
łem wujek. Niestety, Niemcy ich znaleźli i ich dwóch wywieźli 
do Oświęcimia. Wujek należał do organizacji partyzanckiej. 
Dziadek niestety zginął w obozie, a wujkowi udało się przeżyć. 
Nie życzę nikomu, by spotkał go los więźnia w obozie zagłady. 
Za to każdy człowiek powinien chociaż raz w życiu pojechać 
odwiedzić to miejsce i przekonać się jak to wyglądało. Wujek, 
który przeżył pobyt w Oświęcimiu, zmarł dopiero w tamtym 
roku na Pomorzu. 

Uważam, że informacje na temat ilości osób, które zginęły  
w obozie Auschwitz-Birkenau, są sporo zaniżone. Z powodu 
działalności wujka w partyzantce, interesowałem się wojennymi 
sprawami, i czytałem dosyć dużo książek z tej dziedziny. Niem-
cy się przyznali, że w Oświęcimiu i okolicach zginęło ok. 
2 700 000 ludzi, których mieli nawet zarejestrowanych. W ra-
mach rozmów kleru niemieckiego i polskiego ustalono, że ofi-
cjalna liczba ofiar jest o połowę mniejsza, czyli ok. 1 300 000 
osób. Ta liczba nie zgadza się innymi oficjalnymi liczbami  
i wyliczeniami. W ostatnich tylko miesiącach 1944 r. zginęło 
prawie 600 000 samych Żydów węgierskich i romskich! A obóz 
do tego momentu „działał” prawie 4 lata. Można sobie samemu 
wyciągnąć wnioski. Jak widać, nawet w obliczu takiej tragedii 
główne skrzypce gra polityka, która niewiele ma wspólnego  
z prawdą. 

Ojciec mój urodził się 
pod Warszawą na Okę-
ciu, na Paluchu. Gdy 
wybuchła wojna miał 
13 lat. Został ranny po 
bombardowaniu lotni-
ska, gdyż mieszkał 
przy samym lotnisku. 
Po tych wydarzeniach 
pojechał na wieś, do 
Sadkowic, i tam spo-
tkał się z ze swoją 
przyszłą żoną. Po woj-
nie mieszkali tam jesz-
cze przez 2 lata i tam 
wzięli ślub. Jak nada-
rzyła się okazja, do 
Łodzi ściągnął ich ko-
lega, i tam zamieszkali. 

Dom w Łukcie był w opłakanym stanie 

Ojciec pana Gradowskiego 

Pan Ryszard Gradowski 

 Gdybym nie wyjechał na Mazury, byłoby po mnie - Ryszard Gradowski 
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Wychowałem się bez dziadków. Drugiego dziadka zabili mi 
ruscy, a dokładniej NKWD. Dziadek działał w partyzantce  
w AK, właśnie w Sadkowicach i okolicach, dokładnie tam gdzie 
działał „Hubal”, czyli  także okolice Domaniewic. Dziadkowi 
udało się uciec przed Niemcami, ale jak przyszli kacapy z naszy-
mi, to go dopadli, wyprowadzili za wieś i strzelili mu w głowę. 
Do tej pory nie ma grobu, i nie wiadomo gdzie znajduje się jego 
ciało. Wielokrotnie ludzie szukali miejsca zbrodni, ale w lesie 
nie sposób teraz to ustalić i znaleźć.  

Także moi dwaj dziadkowie zginęli na wojnie. Zostały mi tylko 
babcie. Z jedną to można było i pogadać, choć często frustrowa-
ła się, gdyż rozumiem, że to nie takie łatwe do pogodzenia, utra-
ta ukochanej osoby. Druga babcia natomiast, wydajemy się, że 
nigdy nie pogodziła się ze śmiercią dziadka. Po stracie była 
okropna do życia, przynajmniej mnie się tak wtedy wydawało. 
Była niedostępna i strasznie wymagająca. A jak się coś odpysko-
wało, to pamiętam, że nie raz dostało się od niej w papę, a potra-
fiła przyłożyć. A miałem wtedy zaledwie z 6-7 lat. Człowiek 

młody, to ma dodatkowy uraz do takich ludzi. Także od małego 
dostawałem nieźle w kość. Ojciec też mnie lał. Jak to się teraz 
mówi, byłem nadpobudliwy, no to dostawałem. Chociaż byłem 
świadom tego, że zasłużyłem, to nikomu tego nie życzę. Wycho-
waj teraz swojego syna w ten sposób, to będzie miał zadrę do 
końca życia. To jest coś okropnego. 

Świat się teraz dużo zmienił. Jeździłem kiedyś za dzieciaka na 
wieś do rodziny, a przeważnie pod Nowe Miasto. To jak były 
żniwa, to się zwoziło całą rodzinę. Raz, że była praca, ale były  
i zabawy, ogniska, czy inne formy spędzania czasu razem, było 
towarzystwo. Chodziło się też na zabawę wiejską z muzyką, 
które często kończyły się pobytem na pogotowiu. Mimo to, ży-
cie kiedyś wydawało mi się bardziej sielskie. 

Nie miałem lekkiego życia  

To że się znalazłem na mazurach to poniekąd zasługa mojej pani 
doktor. Chorowałem poważnie na płuca i pani doktor, bardzo 
młoda, ale fajna dziewczyna, któregoś dnia zapytała mnie: 
„Panie Gradowski, chce pan jeszcze trochę pożyć?” Mówię: 
Chcę! „To niech pan spieprza do lasu!” – tak mi dosłownie po-
wiedziała. „Tam gdzie jest dużo lasów, czyste powietrze, to przy 
dobrych układach pożyje Pan”. W Łodzi do tej pory to bym już 
pewnie kwiatki od spodu wąchał. 

Choroby nabawiłem się przez zawód. Jestem z zawodu lakierni-
kiem. Obecnie są w tym zawodzie lepsze warunki, bo są i maski 
z filtrami, odpowiednie kombinezony, specjalne komory. Jak ja 
zaczynałem pracę to jedyną ochroną była szmaciana maska na 
usta i nos, coś podobnego do tych obecnie najbardziej popular-
nych w pandemii. Pomieszczenie w którym pracowałem, zupeł-
nie nie różniło się od zwykłego. Mieliśmy tylko wentylator na-
wiewowy i wywiewowy, i to wszystko. Warunki były czasem 
takie, że jak malowałem w jednym miejscu to mnie w drugim 
nie było widać. Nie raz się chłopaki śmieli, czy przypadkiem 
pod samochodem nie leżę. No i jak to w warsztacie, w przecią-
gach, gdzieś się mocniej przeziębiłem i padło mi na płuca.  

Już wcześniej zaczęły mi szwankować oskrzela z powodu wa-
runków pracy. A  przez przeziębienie miałem zajęte całe płuca. 
Leżałem w szpitalu płucnym 3 miesiące. Choroba zaczęła postę-
pować. Było na tyle nieciekawie czasem z każdym kaszlnięciem 
plułem krwią. Dodatkowo byłem obolały po przejściach z mili-
cją, gdyż dostałem wiele razy pałami po żebrach i plecach.  

O mojej przygodzie z milicją opowiem  
w późniejszym czasie. Jak wspomniałem, 
Pani doktor powiedziała, że jak nie wyjadę 
w jakieś ustronniejsze miejsce to będzie po 
mnie. Jak na razie, odpukać, dzielnie się 
trzymam. Oczywiście muszę co trzy miesią-
ce się zbadać, czasem co pół roku. Mam 
badanie komputerowe, czasem prześwietle-
nie. Za dużo prześwietleń nie chcą mi robić, 
bo przy każdym takim badaniu pękają pę-
cherzyki w płucach. Czyli im więcej będę 
miał prześwietleń tym mniej pęcherzyków,  
i może do tego dojść, że będę musiał cho-
dzić w maseczce. Dostałem wyniki badań, 
na których jest zapis, że mam blizny na płu-
cach. W domu mam aparaturę, ale używam 
jej tylko do inhalacji. Jakby organizm się 
przyzwyczaił chodzić z tlenem, to już bez 
tego sobie nie poradzi. Organizm już tak 
ma, że jak się do dobrego przyzwyczai to 
potem nie chce mu się wysilać. Przykładem 
jest sytuacja znajomej. Leżeliśmy kiedyś 
razem w szpitalu na Jagiellońskiej. Mieli-
śmy wydolność płuc poniżej 40%. Mi cza-
sem wydolność spada nawet do 35%, ale 

wtedy to już jest fatalnie. Koleżanka zaczęła używać tlenu i się 
po tym naprawdę lepiej czuła. Jednak po roku wydolność jej 
spadła na tyle, że jest już leżąca. 

Moja rodzina jest długowieczna. Mamy chyba po mamie te ge-
ny, bo ojciec zmarł szybko. Dla przykładu wujek zmarł w wieku 
98 lat, matka w wieku 93, siostra matki ma lat 90 i druga jej 
siostra jest również po 90-tce. Wierzę, że i mnie uda się jeszcze 
trochę pożyć. Śmieję się, że mimo mojej choroby to powinienem 
dożyć do setki. Kiedyś zdenerwowałem się na system Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Na komisji nie chcieli mi zaliczyć lat 
w pracy ze szczególnie ciężkimi warunkami. Jak się miało pracę 
w takich warunkach to się dostaje dodatek do emerytury. Mia-
łem nawet sprawę w sądzie z tego powodu, lecz mi nie przyznali 
tego dodatku. Nawet adwokat, który w mojej sprawie działał mi 
nie pomógł. Powiedziałem im w tedy na sali sądowej, że za karę 
będę żył wam 100 lat! (śmiech). Cała sala wybuchła śmiechem. 
Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że jeszcze przed rozpra-
wą, gdy przyjechaliśmy dużo wcześniej, dowiedzieliśmy się, że 
sąd robił tajną naradę, na której były przedstawicielki z ZUS-u,  
a przecież nie powinno ich tam być. No, teraz to mogę sobie 
pogadać, siła wyższa. Dlatego muszę trzymać się w zdrowiu  
i pokazać, że do 100 lat też mogę żyć. 

Koniec części I. Rozmawiał Grzegorz Malinowski 

Pan Ryszard w wieku przedszkolnym 
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Gdzieś, na Ukrainie 

Idę już spać, 
Z obrazem wojny w oku... 
Tak chciałbym jutro wstać, 
I nie czuć już niepokój... 
Posłyszeć ciszę... 
Nie złowieszczą - 
Że zaraz niebo rozbłyśnie, 
I wrony w górę wzlecą... 
Ciszę kojącą... 
Niosącą nadzieję, 
Że ze wschodzącym słońcem, 
Coś dobrego się dzieje. 
Aniele Stróżu Ukrainy, 
Ochraniaj naród nękany; 
Niech z Twojej przyczyny, 
Bóg zabliźni rany, 
I ześle pokój, 
Odmieni decyzje... 
Niech zło, czające się w mroku, 
Z Bożej woli zginie! 
 

Mieczysław Jarząbek 

TWÓRCZOŚĆ 

MIESZKAŃCA 

Wrażliwość 
 
Wstydzę się łez, 
Co płyną niedbale, 
Bez wzruszeń… bez... 
Jakby po skale… 
 
Ich nie rozumiem, 
I nie chcę znać; 
Nie trafia do sumień, 
Dzisiejszy świat… 
 
Serce stwardniało, 
Nie czuje nic - 
Stało się skałą, 
Więc po co te łzy...? 
 
To twoja dusza, 
Ostatkiem sił, 
Tę skałę wzrusza, 
Byś godnie żył… 
 
Byś żył jak człowiek, 
A czuł jak Bóg; 
I spod swych powiek, 
Ból innych czuł. 

Mieczysław Jarząbek 

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

Papież żegna Ukrainę 

Zastanawiam się,  
skąd Ojciec Święty ma tyle sił, 
by pokonać wzruszenie i zaśpiewać tysiącom wiernych 
Zachodźże słoneczko skoro masz zachodzić, 
bo nas nogi bolą po tym polu chodzić. 
Skąd ma tyle siły na tej smutnej ziemi, 
w którą wetknięto miliony krzyży zagłodzonych ludzi? 
– 
Dzień wcześniej 95-letnia pani Witalia z Torunia, 
której rodzice zginęli niedaleko Sumy 
w czasie II Wojny Światowej, 
powiedziała o drogiej mi dziewczynie mieszkającej u niej na stancji: 
– Ona jest najładniejsza nocą, 
gdy założy szlafrok i rozpuści włosy. 
Przypomina mi moją mamę. 
– 
Dzień był gorący, 
ktoś siedzący obok mnie w pokoju powiedział: 
– Papież przywiózł Ukraińcom prawdziwe lato. 
– 
Ojciec Święty żegna się z Ukrainą, 
cytuje słowa poety Tarasa Szewczenki: 
Wszystko rzucę i ulecę 
Do samego Boga, 
By się modlić…  
Więc pogrzebcie mnie, powstańcie, 
Kajdany zerwijcie 
I krwią wrogów Ukrainy  
Wolność swą ochrzcijcie. 
– 
Jest 27 czerwca 2001 roku. 
 
Wierni śpiewają Papieżowi, 
widać, że jest wzruszony. 
 
Znak krzyża Jego dłoni. 
 

Stanisław Raginiak 
2001 r. 


