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 „Plecaczek dla 

dziecka z Ukrainy” 

 „Zwykli ludzie zawsze  
dostają tylko po głowie”  

- Ryszard Gradowski, cz.2 

 Wielkanocne tradycje  
na Ukrainie 

Від щирого серця 

поздоровляємо вас  

з Пасхою Христовою,  

і нехай царюють у ваших 

серцях радість і душевний 

спокій! Нехай до вашої 

оселі прийде здоров'я, 

любов, щастя, добробут, 

душа хай світлішою стає, 

серце пломеніє любов' ю,  

а помисли стануть 

щирими та добрими. Всіх 

земних благ вам!  

Wesołego Alleluja! 
 

Z okazji nadchodzących  
Świąt Wielkanocnych życzymy,  

wspólnie spędzonego czasu  
w rodzinnym gronie, 

chwil pełnych radości i miłości. 
Oby te święta przyniosły  

pogodę ducha  
i dały nadzieję na lepszą  

i pewną przyszłość. 
Niech Chrystus Zmartwychwstały  

obdarzy cały świat  
i nas wszystkich pokojem. 

 
Dyrektor GOK w Łukcie Anna Czubkowska 

wraz z zespołem  
oraz redakcja NGŁ 
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26 marca 2022 r. 

chętni strażacy z OSP 
Łukta w ramach wo-
lontariatu wyjechali na 
granicę z Ukrainą, do 
miejscowości Medyka, 
aby pomagać uchodź-
com na przejściu gra-
nicznym. Aby nie po-
jechali z „pustymi rę-
kami”, zorganizowali-
śmy akcję „Plecaczek 
dla dziecka z Ukra-
iny”. Założeniem akcji 
było zebranie pleca-
ków z określonym 
wyposażeniem. Pleca-
ki trafiły do rąk dzieci 
przekraczających gra-
nicę. Zawierały: wodę, 
sok, mus, słodycze, 

kolorowankę, kredki, małą zabawkę, chusteczki higieniczne  
i mokre. 

Zainteresowanie akcją było ogromne! Przerosło 
ono nasze najśmielsze oczekiwania. Przez czas 
trwania akcji (tydzień) razem zebraliśmy 403 ple-
caki! oraz karton plastrów i syropów przeciwbólo-
wych dla dzieci. W akcję włączyły się sąsiednie 
gminy. Przywożono plecaki z Ostródy i Olsztyna, 
a w Morągu w szpitalu (oddział rehabilitacyjny) 
powstał oddzielny punkt. Z tego miejsca DZIĘ-
KUJMY dziewczynom z tego oddziału, które zaan-
gażowały się w tą akcję. Szczególne podziękowa-
nia należą się również druhnie Paulinie Wójcik za 
zorganizowanie akcji zbiórki plecaków, oraz dru-
howi Łukaszowi Kłosowskiemu, który zorganizo-
wał cały wyjazd, i sprawił, że plecaki trafiały do 
rąk dzieci. 

W sobotę, 26 marca busy załadowane dosłownie 
po brzegi wyruszyły w podróż na granicę polsko-
ukraińską. Między innymi dzięki takim akcjom, 

możemy dostrzec jak wielka dobroć i życzliwość drzemie  
w każdym z nas. To wszystko sprawia, że budzi się w nas chęć 
niesienia pomocy innym, często obcym osobom, których do-
tknęła niewyobrażalna tragedia. Z relacji strażaków, którzy po-
jechali na granicę, wiemy, że plecaczki sprawiały ogromną ra-

dość dzieciom. Cieszymy się ra-
zem z nimi, ponieważ osiągnęli-
śmy swój cel, czyli uśmiech na 
twarzach ukraińskich dzieci. 

Bardzo dziękujemy wszystkim 
osobom, które dostarczyły plecaki 
dla dzieci. To dzięki Wam mogli-
śmy wyruszyć z pełnymi busami 
na granicę. Świetna robota! Dzię-
kujemy naszej Pani Sołtys - 
Agnieszce Gol i Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury w Łukcie za wspar-
cie finansowe, Panu Wójtowi Ro-
bertowi Malinowskiemu za trans-
port. Dziękujemy również Monice, 
Asi, Justynie i Justynie 

 

Druhowie OSP w Łukcie 

2 busy wyładowane po brzegi wyruszyły 

26 marca na granicę 

 „Plecaczek dla dziecka z Ukrainy” 

Piątek 18 marca był wyjątkowo szalonym dniem w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie za sprawą obchodzonego na 
całym świecie „No backpack day” czyli Dnia bez plecaka – 
święta pochodzącego z USA.  
Za oceanem podczas No backpack day dzieci chodzą do szkoły 
bez plecaków, a swoje książki i przybory szkolne noszą w rę-
kach lub w plastikowych torbach. Dlaczego? Wszystko po to, by 
zwiększać świadomość trudnych warunków bytowych oraz pro-
blemów z dostępem do edukacji milionów dzieci na całym świe-
cie. Wiele z nich musi chodzić do szkoły pieszo, z książkami  
i zeszytami w rękach lub w reklamówkach, bo nie stać ich 
na plecak.  
Dzień bez plecaka wymyśliła Amerykanka Mongai Fankam, 
aktywistka i założycielka fundacji.  
W Polsce Dzień bez plecaka jest raczej traktowany jako zabawa, 
forma integracji lub odpoczynku od nauki. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że tego dnia uczniowie oraz nauczyciele prześcigają 
się w konkursie na kreatywność. Zabawa polega na tym, aby 
korzystając ze swojej pomysłowości i sprytu czymś zastąpić 
plecak. Liczy się fantazja! 
W mediach społecznościowych pojawiły się filmy z tego nie-
zwykłego dnia ukazujące zaangażowanie zarówno grona peda-
gogicznego jak i młodzieży. 

Poprosiliśmy opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego Pana Kacpra Opalińskiego 
o krótki komentarz: 
„Kreatywność i pomysłowość niektórych 
uczniów i nauczycieli przeszła najśmielsze 
oczekiwania organizatorów – Samorządu 
Uczniowskiego, który obiecał, że najorygi-
nalniejsze pomysły zostaną nagrodzone.  
W tym miejscu słowa podziękowania śle-
my Radzie Rodziców, bez której nie byłby 
możliwy zakup nagród. 
Zamiast plecaków w szkole pojawiły się 
transportery dla zwierzaków, koszyki na 
zakupy, szuflady, walizki, odkurzacze, 
podbieraki, wózek dziecięcy, a nawet naj-
prawdziwsza taczka. Taki dzień to super 
okazja do uzmysłowienia wszystkim, jak ważną rolę dla mło-
dych, rozwijających się kręgosłupów pełni prawidłowo dobrany 
plecak. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział  
w akcji, a w szczególności wyróżnionym: Aleksandrze Snop-
czyńskiej z klasy 6A, Hubertowi Trzeciakowi z klasy 7A, Oli-
wierowi Dmochewiczowi z klasy 7A, Lenie Wejknis z klasy 8A 
oraz Oliwii Kasprzyk z klasy 7B, która przyczepiła swoje książ-
ki do wieszaka na ubrania.”  

 „No backpack day” - Dzień bez plecaka 

Dorota Pawełczyk 
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NASZA GMINA ŁUKTA 

KULTURALNY I WSPOMNIENIOWY SPACER PO GMINIE ŁUKTA 

 Gdzie jest msza z dziewiątego grudnia/z  jeziorem 
Genezaret i trybunem Claviusem?/Gdzie jest Jezus zmar-
twychwstały? /Gdzie jest światło okna z 1975 roku? / Dom 
stał na uboczu, psy go pilnowały, strumień płynął tak ci-
cho, że trawy ledwie go słyszały. / Wszystko było chwilą. /
Światło tylko błysnęło, a już tyle lat zapomnieć go nie mo-
gę, jak Claviusa, który stał mi się bratem…/ Przez to świa-
tło cierpię, przez blask jego błądzę. / Coraz częściej nicze-
go nie potrafię nazwać. / To, co było bliskie i niemalże 
pewne, przepadło jak podążające przez góry tysiące mil-
czących grzesznic, jak lizbońskie świątynie w 1755 roku. / 
Coraz więcej boleści, coraz więcej milczenia – tak rodzi 
się p r a w d a  z drogą bez końca, z ostateczną stratą,  
z bojaźnią przeistaczającą się w urwisko piekielne – nie-
kończącą się rozpacz. / Msza wciąż trwa./To nic, że dzie-
wiąty dzień grudnia przeminął. / Cieszy mnie, że Clavius 
podąża po świętej pustyni, martwi lawa z dopalające się 
krzywdy. / Fałszywi prorocy jak przychodzili, tak przycho-
dzą, tyle że coraz bardziej zakłamani i zuchwali. / Każdego 
dnia uczciwość nazywają głupotą i przez własną tępotę 
wierzą, że są doskonali. / Jak, Claviusie, wierzyć takim? /
Gdzie jest teraz mój Jezus, którego potrzebuję? Skąd we 
mnie zwątpienie i wrogość niepojęta? – może z bólu coraz 
głośniej płaczącego świata, bo dziś już żadna rzecz nie jest 
święta. / Usiądź przy mnie, Claviusie, przekonaj, że na-
prawdę tak było, jak opowiedziałeś./Powtórz wszystko do-
kładnie, niech moje serce znów uwierzy w miłość, zanim 
ruszysz za Krzyżem, którego dotąd nie znałeś. / Usiądź 
przy mnie, słońce niech ogrzewa twój sygnet złoty. / 
Usiądź z sercem obolałym, ale już niewątpiący. / Przypo-
mnij raz jeszcze jak to było, gdy wracałeś z Golgoty. / Na-
prawdę ostatnie słowa Jezusa cię nie przekonały, ani koro-
na cierniowa, ani łzy Matki…/Powiedz, Claviusie, dlacze-
go byłeś taki hardy?/Teraz, przez twoje nawrócenie,  
w dłoni ściskam sygnet zabrany ze stołu…/I mówię, że ko-
cham cię chociażby za to, że śladów wędrówki za tobą nie 
wypełni już nigdy żaden grzech ani piach pustynny.  
 Poncjuszowi Piłatowi nie podobają się pogłoski  
o tym, że ukrzyżowany samozwańczy prorok powrócił do 
życia. Urzędnik wszczyna więc dochodzenie, żeby zdusić 
w zarodku rewolucję zagrażającą pokojowi rzymskiemu. 
Pieczę nad tą niezwykle delikatną sprawą przejmuje zaufa-
ny człowiek Piłata, trybun Clavius, rzymski oficer, który 
pnie się po kolejnych szczeblach wojskowej kariery.  
W miarę postępującego śledztwa niewierzący Clavius co-
raz bardziej dochodzi do wniosku, że Jesus rzeczywiście 
zmartwychwstał... A gdy któregoś dnia, otoczywszy z żoł-

nierzami apostołów, widzi wśród nich Syna Bożego, doko-
nuje się w nim przełom duchowy…  
 Zachęcam do obejrzenia filmu Zmartwychwstały 
(2016 r.) w reżyserii Kevina Reynoldsa, w roli głównej 
Joseph Fiennes.  
 Mimo że upłynęło prawie osiem lat, gdy pierwszy raz 
obejrzałem ten film, wciąż pamiętam towarzyszące mi 
wzruszenie w pustoszejącej, pełnej ciszy sali kinoweji 
później, gdy wracałem do domu przez park. Głęboko prze-
żyłem nawrócenie Claviusa. I chociaż wcześniej dużo czy-
tałem na temat zmartwychwstania Jezusa, to film bardzo 
mnie poruszył. Wracając do domu, inaczej patrzyłem na 
otaczający mnie świat: na most łączący brzegi Wisły, na 
tory tramwajowe, setki, tysiące mogił komunalnej metro-
polii. Wszystko było jakby inne, rzekłbym ś w i ę t e. Pa-
trzyłem na nagrobki i zadawałem sobie pytanie: kiedy po-
wstaną ci, których nie tylko tu pochowano? Święty Ko-
ściół rzymski utrzymuje, że na Sądzie Ostatecznym. Jest  
o tym mowa w Pierwszym Liście do Koryntian św. Pawła: 
„Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W ja-
kim ukazują się ciele? O, niemądry! Przecież to, co sie-
jesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasie-
wasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, 
lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub ja-
kimś innym. Bóg zaś takie daje mu ciało, jakie zechciał; 
każdemu z nasion właściwe. (…) Podobnie rzecz się ma ze 
zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - powstaje 
zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne - powstaje 
chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne; zasiewa się 
ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe. (...) Nie było 
jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; du-
chowe było potem. Pierwszy Człowiek z ziemi - ziemski, 
Drugi Człowiek - z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; 
jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz 
ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz 
[człowieka] niebieskiego”. 
 Upływały dni, tygodnie, miesiące i lata, a ja wciąż 
myślałem o nawróceniu się Claviusa. Często też zastana-
wiałem się, jak to będzie na Sądzie Ostatecznym? Kościół 
rzymski utrzymuje, że tego dnia ludzie staną przed trybu-
nałem Chrystusa w swoich ciałach, aby dać świadectwo 
swoich czynów... 
 Czas płynął... W 2018 roku zacząłem pisać poemat 
Moje Crow River, za który notabene w 2020 roku otrzy-
małem Nagrodę Literacką – Orfeusza Mazurskiego.  
W jednym z wierszy powróciłem do postaci rzymskiego 
trybuna. 
 W związku ze Świętami Wielkanocnymi postanowi-
łem zamieścić na początku felieto-
nu  
– i zadedykować Czytelnikom – 
fragment o Claviusie. 
 Wesołego Alleluja!  

 
Stanisław Raginiak 

 ZMARTWYCHWSTAŁY 
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„Zaproś nas do siebie!” jest programem szkoleniowym Naro-

dowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez pozna-
wanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie rela-
cji między uczestnikami. To wszystko podczas wizyt studyj-
nych, warsztatów, spotkań zespołowych. Udział w programie 
oznacza gotowość do pracy nad poszerzeniem oferty programo-
wej oraz rozwojem kompetencji pracowników instytucji. Projekt 
jest adresowany do zespołów, które takiego wsparcia poszukują  
i chcą z niego skorzystać. 

Instytucje, które wezmą udział w projekcie otrzymają od Naro-
dowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:- zarządzania, 
- komunikacji w zespole, 
- rozwoju oferty programowej instytucji. 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie został beneficjentem tego-
rocznej edycji programu „Zaproś nas do siebie!”. Wśród laure-
atów „Zaprosia”- bo tak pieszczotliwie nazywany jest ten pro-
gram przez jego autorów i uczestników- znalazło się jeszcze 13 
ośrodków z całej Polski są to: GOK Międzyrzec Podlaski, Cen-

trum Kultury i Rekreacji w Supra-
ślu, Miejski Ośrodek Animacji 
Kultury w Wasilkowie, Dom Kul-
tury TuPraga, Miejski Ośrodek 
Kultury w Gnieźnie, BCKiH 
"Wahadło", Wąbrzeski Dom Kul-
tury, Staszowski Ośrodek Kultu-
ry, Centrum Działań Twórczych 
w Lubinie, Kutnowski Dom Kul-
tury, Miejsko - Gminny Ośrodek 
Kultury w Bolimowie, Nowoto-
myski Ośrodek Kultury Nok, Zie-
lonogórski Ośrodek Kultury. 

Jesteśmy niezmiernie dumni, że udało nam się zakwalifikować 
do tak nielicznego grona uczestników programu. Liczymy, że 
udział w warsztatach i szkoleniach pozwoli nam zdobyć nową 
wiedzę i umiejętności, co przełoży się na lepszą pracę i organiza-
cję wydarzeń kulturalnych dla Was, mieszkańców naszej gminy! 

Agnieszka Karmiłowicz 

GOK Łukta beneficjentem programu  Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie!” 

MUZYKA I INSTRUMENTY to 

temat marcowego spotkania w ra-
mach KLUBU MAMY/TATY  
I MALUCHA. 
Dzięki uprzejmości GOK w Łukcie, 
który wypożyczył nam instrumenty 
muzyczne, dzieci miały okazję po-
znać je, a nawet pograć na nich.  
Z zainteresowaniem oglądały i grały 
na bębnie, dzwonkach, tamburynie, 
kastanietach, marakasach i flecie.  
Z ciekawością słuchały niesamowi-
tego dźwięku egzotycznego instru-
mentu o nazwie KIJ DESZCZO-
WY.  
Jednak najwięcej radości sprawiły 
wszystkim uczestnikom rytmiczne 

zabawy taneczne do muzyki o zróż-
nicowanym tempie, odgadywanie 
zagadek oraz pląsy z chustą. 
Podczas części literackiej dzieci  
z uwagą i przejęciem wysłuchały 
opowieści Geoffreya de Pennarta 
„Orkiestra krowy Zosi”. Była to 
opowieść o przygodach muzykalnej 
krowy, która bardzo chciała grać  
w orkiestrze, lecz odrzucano ją ze 
względu na wygląd. Ten zabawny 
tekst niesie bardzo ważne przesłanie 
o tolerancji oraz o otwartości na 
inność i różnorodność.  
Podczas części kreatywnej dzieci 
przy wsparciu mam tworzyły mara-
kasy o fantazyjnych wzorach i kolo-
rach.  

 O MUZYCE I INSTRUMENTACH – ZAJĘCIA DLA DZIECI W BIBLIOTECE  

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

W poniedziałek  4 kwietnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Łukcie odbyły się Warsztaty Kulinarne Kuchni Ukra-
ińskiej. Zajęcia poprowadziła Alona Lysenko - dyplomowany 
technolog żywienia z Ukrainy. W barierze językowej pomogła 
nam Pani Maryna Troc-Pasierowska, która tłumaczyła instrukcje 
prowadzącej na język polski.  Serdecznie ze to dziękujemy.  
Frekwencja dopisała. Uczestnicy zajęć przygotowali tradycyjny 
barszcz ukraiński oraz pierożki/bułeczki drożdżowe z twarogiem 

i rodzynkami, które tradycyjnie podawane są podczas Świąt 
Wielkanocnych. Pani Alona dodatkowo zdradziła nam kilka 
trików kulinarnych, dzięki którym potrawy mają niepowtarzalny 
smak i wygląd.  
Na koniec zajęć odbyła się wyczekiwana, degustacja wspólnie 
przygotowanych potraw. Wszystko wyszło bardzo smaczne. 

 
Agnieszka Karmiłowicz 

 Warsztaty Kulinarne Kuchni Ukraińskiej 

https://www.facebook.com/gokmiedzyrzec/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CentrumKulturyiRekreacjiwSupraslu/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CentrumKulturyiRekreacjiwSupraslu/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CentrumKulturyiRekreacjiwSupraslu/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MOAKwWasilkowie/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MOAKwWasilkowie/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tupraga/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tupraga/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MOKGniezno?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MOKGniezno?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/wahadlobrzesc/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/wahadlobrzesc/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/W%C4%85brzeski-Dom-Kultury-1044886452208062/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/W%C4%85brzeski-Dom-Kultury-1044886452208062/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/staszowski.osrodekkultury/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/staszowski.osrodekkultury/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CDTwLubinie/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CDTwLubinie/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KutnowskiDomKultury/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KutnowskiDomKultury/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gokbolimow/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gokbolimow/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nowotomyskiosrodekkultury.nok/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nowotomyskiosrodekkultury.nok/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ZielonogorskiOsrodekKultury/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ZielonogorskiOsrodekKultury/?__cft__%5b0%5d=AZUUsVxCh0hjKLQWR-dbdiKgOoFcX3WKRaa--OGcqSZGtamWEHDIt7xWCJb48IPA7oZKrcnRMpPWPrTD-5Uap2wYIdkQztaZWABXulTd9v2D01C-waPN44w4ctbMTvKKXLhRx5AL3jEoolL0xzzc7sPV&__tn__=kK-R
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Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

Popołudniowe zajęcia w ramach Klubu Mamy/Taty i Malucha 

upłynęły nam pod hasłem DNIA KOTA. Rozpoczęły się otwar-
ciem drzwi do teatru kamishibai i wysłuchaniem pouczającej 
opowieści o Kotce Milusi, czyli o tym, czy kot i mysz mogą 
znaleźć wspólny język? Oraz o tym czym jest wolność i jakie są 
jej granice?  
Dzieci poznały również inne ciekawe sylwetki kotów, tym ra-
zem z książek: „Portrety” Doroty Gellner oraz „A każdy widział 
kota” Brendana Wenzla.  
Po części literackiej był czas na kocie harce, wesołe tańce, kon-
kursy zręcznościowe, zgadywanki, prace kreatywne, projekcję 
bajeczki oraz na KOCIE ŁAKOCIE, czyli ciasteczka w kształ-
cie kotków. 

 DZIEŃ KOTA W BIBLIOTECE 

Annę Maziuk – przemiłą autorkę opowieści reporterskiej pt. 

Instynkt. O wilkach w polskich lasach, mieliśmy okazję gościć 
w naszej bibliotece w piątkowy wieczór - 18 marca br. Rozmo-
wę prowadziła Monika Stępień – kreatorka i animatorka kultu-
ry. To była rozmowa o tym, co najważniejsze – o przetrwaniu  
w szacunku i równości. 
Wilki, o których coraz więcej się mówi, dla jednych są fascynu-
jące, dla innych - złe i nieprzewidywalne. Myślę, że podczas 

spotkania autorce udało się odczarować te dzikie, 
wolne i żyjące w rodzinach zwierzęta.  
Cytat z książki: 
„Wilki są mądrzejsze od nas i często potrafią po 
prostu odejść – skocznym krokiem – od konfliktu, 
który wywołujemy”.  
Spotkanie zorganizowano dzięki Instytutowi 
Książki i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w 
Olsztynie w ramach projektu DYSKUSYJNE 
KLUBY KSIĄŻKI NA WARMII I MAZU-
RACH. 
Anna Maziuk – pochodząca z Ostródy dzienni-
karka publikująca m.in. w takich czasopismach 
jak: Wysokie Obcasy, Polityka, Zwierciadło, pro-
pagatorka wiedzy o przyrodzie, absolwentka 
dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, 
tropicielka, znawczyni wilków, pasjonatka foto-
grafii. Autorka książki Instynkt. O wilkach w pol-
skich lasach. Związana z fundacją i pismem 
„Kosmos dla Dziewczynek”, w którym opowiada 
dzieciom o przyrodzie. Prowadzi autorskie warsz-
taty dla dzieci i dorosłych związane z tworzeniem, 
często inspirowane wyprawami w dzicz. Mieszka 
na Warmii. 

Monika Stępień – poetka, animatorka i kreatorka kultury, re-
daktorka, graficzka oraz plastyczka. Realizuje doktorat z litera-
turoznawstwa. Publikowała w wielu pismach literackich. Malar-
stwo i filmy krótkometrażowe prezentowała między innymi  
w Wherenowhere Art. Gallery (Bruksela). Laureatka Stypen-
dium Prezydenta Miasta Olsztyna, nominowana do nagrody 
Talent Roku Olsztyna w dziedzinie literatury. 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANNĄ MAZIUK 

27 marca 2022 do jednostki OSP w Łukcie w płynęło zgłodzenie o pożarze 

lasu w miejscowości Tabórz. Po dotarciu na miejsce pierwszego zastępu oka-

zało się, że w lesie płonie samochód osobowy! Na miejsce pożaru dotarły  

3 zastępy OSP z Łukty. Wezwane zostały również zastępy z Florczak, Morą-

ga oraz Ostródy, jednak po stwierdzeniu źródła pożaru i opanowania sytuacji, 

jednostki te zostały zawrócone od koszar. Ogień z płonącego auta przeniósł 

się również na ściółkę leśną, która o tej porze roku jest bardzo sucha i szybko 

ulega spalaniu. Gdyby nie błyskawiczna reakcja druhów z OSP mogło dojść 

do poważnego pożaru lasu. Na miejscu zdarzenia pojawiła się również Służba 

leśna, oraz Policja, gdyż jak stwierdzono, prawdopodobnie doszło do umyśl-

nego podpalenia. 
Redakcja 

Źródło: OSP Łukta 

 Spłonęło auto osobowe w lesie w Taborzu 
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Co roku, wiosną, ochotnicy ze straży pożarnej mają zwiększo-

ną liczbę wyjazdów. Powodem są ogromne połacie wypalanej 
trawy, stanowiące śmiertelne zagrożenie dla zamieszkujących je  
zwierząt, choć niekontrolowane wypalanie traw może doprowa-
dzić również do pożaru przylegającego lasu, a nawet budynków 
gospodarczych. Dlatego z tego miejsca w imieniu OSP oraz 
naszym apelujemy o rozsądek! Wypalanie traw jest nielegalne! 

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie 
przyrody oraz w „Ustawie o lasach”, a „Kodeks wykroczeń” 
przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wyso-
kość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określa: 
- Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcino-
wisk i szuwarów. 
- Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – 
podlega karze aresztu albo grzywny. 

Ale skąd wzięła się ta praktyka wypalania traw? W Polsce wy-
palanie roślinności stosowane bywa jako forma oczyszczania 
terenów nieużytków rolnych. To wczesnowiosenny i późnoje-
sienny sposób oczyszczania pastwisk lub sposób na letnie 
oczyszczanie pól po zbiorach. Zwyczaj ten utrzymuje się głów-
nie na obszarach zaniedbanych rolniczo oraz nieużytkach. Wy-
palanie nieużytków stosowane było od początku istnienia rol-
nictwa w charakterze prymitywnego zabiegu agrotechnicznego. 

Wypalanie ściernisk  
i pastwisk było począt-
kowo zabiegiem przy-
gotowującym do upra-
wy, a udoskonalenie 
uprawy mechanicznej 
oraz uprawa roślin 
okopowych i ograni-
czenie ugorowania 
zmniejszyły jego zna-
czenie. Dopiero upo-
wszechnienie się che-
micznych metod walki 
z chwastami ograniczyło zachwaszczenie i wypalanie użytków 
ornych. Obecnie wypalanie traw traci jednak na znaczeniu, wraz 
z rozwojem techniki i kultury rolnej. Ale jak się okazuje nie 
każdy taką kulturą dysponuje. 

Z powodu płonącej trawy na naszych terenach do boju wyjeż-
dżały jednostki ze straży pożarnej z Łukty, Ględ, Florczak,  
a nawet Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Morąga. Wypalania 
traw w naszych miejscowościach zaczęły się już od 12 marca. 
Podpalacze usilnie dokonują wypaleń mimo gróźb i próśb. Za-
notowane miejsca pożarów do dnia 4 kwietnia to: 3 pożary 
trzciny przy drodze 530 na trasie Łukta-Mostkowo; pożar traw  
w Ględach 3 razy; Trokajnach 3 razy; Ramotach 2 razy; Łukcie 
3 razy, ul. Spacerowa, ul. Topolowa, pożar młodnika; pożar 
traw w Molzie; Lusajnach. 

Grzegorz Malinowski 

 Wypalanie traw jest nielegalne! 

Stowarzyszenie „Razem dla Ględ” zbliża się do końca realiza-

cji projektu pt.: „W Ględach mieszkamy, ekologię wspieramy” 
trwającego od 1 marca 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku. 
Działania projektowe, które wydarzyły się w ostatnim czasie: 
- mieszkanki Ględ systematycznie, raz w tygodniu uprawiają 
jogę kundalini oraz wykonują ćwiczenia na zajęciach „Aerobik 
– Fitness”, 
- dobiegły do końca warsztaty Upcyklingu, na których 
jako ostatnią pracę wykonano przepiękne obrazki ze 
sztucznych kwiatów i gipsu, 
- odbyły się warsztaty z panią Niną Fierkowicz 
„Przyprawy do życia”, na których testowaliśmy przepi-
sy wege wykonując przepyszne wege – burgery, 
- również odbyły się dwa warsztaty z cyklu: „Z tego co 
mam, zrobię sam”, na których wykonano miękkie, pota-
sowe mydła (mydła żelowe), sole, peelingi i hydrolaty, 
- grupa aktywnych członków stowarzyszenia uczestni-
czyła w dwudniowym szkoleniu pt.: „Jak angażować  

i motywować ludzi do działania”. 
Przed nami ostatni już miesiąc tych działań i jeszcze kilka waż-
nych zadań do wykonania: 
- zakup i montaż zbiornika zbierającego deszczówkę na placu 
przy świetlicy, 
- zakup i montaż instalacji elektrycznej na nowo powstałej wia-
cie, 
- wykonanie zdjęć najciekawszych prac, które powstały na zaję-
ciach Upcyklingu oraz opracowanie z ich wykorzystaniem fol-
deru, 
- kontynuowanie zajęć jogi i „Aerobik – Fitness”, 
- przygotowanie spotkania podsumowującego projekt z udzia-
łem wójta Gminy Łukta oraz wszystkich osób uczestniczących 
w projekcie. 
Już teraz zapraszamy mieszkańców Ględ do uczestnictwa  
w tym wydarzeniu, które odbędzie się 22 kwietnia 2022 roku  
o godzinie 17:00 w naszej świetlicy. 
Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Oby-
watele  - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt 
dofinansowany w wysokości 30 000 euro.  

 Zakończenie projektu ,,W Ględach mieszkamy ekologię wspieramy’’ 

Stowarzyszenie  

,,Razem dla Ględ’’ 
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NASZE ZDROWIE 

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. 

Czym się objawiają? 

Nasze ciało jest doskonałą konstrukcją zaprogramowaną na dą-
żenie do równowagi dzięki zdolnościom do samoregeneracji.  
W każdej chwili bez udziału naszej świadomości zachodzą  
w nim miliony procesów. Tylko w jednej sekundzie powstaje  
2 miliony nowych komórek krwi, które zastępują zużyte, wadli-
we i uszkodzone. Bez nieustannej wymiany komórek, w której 
śmierć i życie ciągle się ze sobą przeplatają, cud, jakim jest ludz-
kie ciało, nie miałaby prawa istnienia. 

Żywy organizm nigdy nie jest taki sam-nieustannie zachodzą  
w nim biologiczne zmiany. Codziennie setki wewnętrznych  
i zewnętrznych czynników, zakłóca równowagę organizmu  
i codziennie, szczególnie podczas snu, następuje jego regenera-
cja. 

Dopóki samoregulacja procesów  biologicznych przebiega wła-
ściwie, nasze ciało, umysł i emocje pozostają w równowadze, 
czyli tzw. homeostazie.  Gdy zbyt wiele szkodliwych czynników 
się nakłada, zaczynają brać górę procesy degeneracyjne. Wów-
czas nasze ciało zaczyna nam wysyłać sygnały ostrzegawcze.  
W ten sposób informuje o zaburzeniach wewnętrznych, osłabie-
niu narządów i niedoborach składników odżywczych. 

Jeśli nie dostarczymy budulca, nie mają z czego powstać nowe 
komórki, brakuje materiału na regenerację tkanek. Codziennie 
potrzebujemy białek, kwasów tłuszczowych, aminokwasów, 
witamin, soli mineralnych, pierwiastków śladowych. Ich niedo-
bory możemy rozpoznać, obserwując własne ciało. Istotne jest, 
by słuchać , aż zacznie krzyczeć. Jeśli tak się nie stanie, będzie 
to oznaczać , że pojawiło się w naszym organizmie mnóstwo 
niedoborów, nad których uzupełnieniem będziemy musieli po-
pracować. 

Objawy niedoborów witamin rozpuszczalnych  
w tłuszczach 

Jak sama nazwa wskazuje, do ich absorpcji potrzebne są tłusz-
cze. Oto przykłady dolegliwości, które mogą się pojawić na sku-
tek braku w organizmie odpowiedniej ilości wyszczególnionych 
poniżej witamin. 

Witamina A – suchość oczu, kurza ślepota, wysypki na skórze, 
uczucie pieczenia pod powiekami. 
Witamina D – osłabiona odporność, bóle kostne, słabość mię-
śni, pocenie głowy, problemy jelitowe. 
Witamina E – słaba koordynacja ruchowa, osłabienie mięśni , 
opadające powieki, przedwczesne starzenie się skóry, plamy 
starcze, powolne gojenie się ran, skurcze nóg, wypadanie wło-
sów. 
Witamina K – krwawienie z dziąseł, krwotoki z nosa, łatwe 
powstawanie siniaków, trudno gojące się rany, zaburzenia krze-
pliwości krwi. 

Objawy niedoborów witamin z grupy B 

Wszystkie witaminy z grupy B są rozpuszczalne w wodzie. 
Wchodzą w skład enzymów lub je aktywują. Nie dostarczają 
paliwa do generowania energii, mimo że na ulotkach suplemen-
tów często jest taka informacja. Prawdą jest natomiast , że przy 
ich niedoborze jesteśmy osłabieni. Witaminy z grupy B pomaga-
ją metabolizować białko, tłuszcze i węglowodany oraz prze-
kształcić je w energię. 

Niedobory witamin z tej grupy możemy rozpoznać po następują-
cych dolegliwościach: 

Witamina B1 (tiamina) – nieregularne tętno, lęki nocne, ataki 
paniki, nerwowość, zaburzenia trawienia, brak koncentracji. 
Witamina B2 (ryboflawina) – przekrwione oczy, infekcje jamy 
ustnej, spierzchnięte usta, ból języka, nadwrażliwość na światło, 
zajady. 

Witamina B3 (niacyna) – zawroty głowy, ból języka, obłożony 
lub pękający język, bezsenność, słaba pamięć, drażliwość i ner-
wowość. 
Witamina B5 (kawas pantotenowy) – pieczenie lub drętwienie 
dłoni i stóp połączone ze słabą koordynacją, skurcze mięśni, 
mrowienie, uczucie zmęczenia, apatia. 
Witamina B6 (pirydoksyna) – ból lub drętwienie w nadgarst-
kach, trzepotanie powiek, nocny silny ból w tylnej części łydki- 
objawy można pomylić z niedoborem magnezu. 
Witamina B7 (biotyna) – wypadanie włosów, zaczerwienie  
i łuszczenie się skóry wokół oczu, nosa, jamy ustnej, depresja. 
Witamina B9 (kwas foliowy) – rany na języku, problemy  
z dziąsłami, zaburzenia nastroju, pękanie skóry na stopach i dło-
niach, pękanie kącików ust. 
Witamina B12 (kobalamina) – drętwienie dłoni i stóp, osłabie-
nie, blada skóra , krwawienie z dziąseł, szybkie tętno i oddycha-
nie, męczenie się, osłabiona pamięć, brak koncentracji, zmiany 
nastroju. 

Pozostałe niedobory 

Witamina C – powstawanie siniaków przy najlżejszym ucisku, 
bóle kończyn, problemy z dziąsłami, suche włosy, łuszcząca się 
skóra, podatność na infekcje, zmęczenie. 
Kwasy Omega – nadwaga, pękanie skóry na piętach, łupież, 
sucha i cienka skóra, szybko pojawiające się zmarszczki, stany 
zapalane,  zaburzenia trawienia, obniżenie odporności. 

Objawy  niedoborów pierwiastków 

Cynk – nadmierne pocenie się, przykry zapach ciała, zaburzenia 
węchu i smaku, plamy na paznokciach, wysypki na skórze, utra-
ta popędu płciowego, uporczywe infekcje, biegunki. 
Chrom - nadmierna ochota na słodycze, nagłe i gwałtowne na-
pady lęku, poranne zmęczenie. 
Magnez – łamliwe paznokcie, wypadanie włosów, skurcze mię-
śni, drżenie rąk i powiek, problemy z zasypianiem, kołatanie 
serca, migające punkciki przed oczami. Przy dużym niedoborze 
magnezu objawy są podobne do cukrzycy. 
Mangan – pogorszenie słuchu, szmery w uszach, znaczne osła-
bienie paznokci. 
Miedź – niedokrwistość , obrzęki, nadpobudliwość ruchowa, 
agresja, zaburzenia oddychania, pajączki i żylaki, zmiana koloru 
włosów. 
Fosfor – łysienie, niedokrwistość bóle kości, duszności. 
Krzem – szybkie starzenie się skóry, utrata kolagenu, trądzik, 
słabe kości i tkanka łączna. 
Potas – osłabienie, brak sił, skurcze mięśni, kołatanie serca, 
nadmierne pragnienie, depresja. 
Siarka – powolne gojenie się ran, wypryski skórne, słabe i kru-
che włosy. 
Selen – złuszczanie paznokci, czosnkowy oddech, niedoczyn-
ność tarczycy, plamy wątrobowe. 
Sód – nadmierne gromadzenie gazów jelitowych, nerwobóle, 
częste oddawanie moczu, obrzęki, biegunki. 
Wapń – skurcze, sucha zrogowaciała skóra, nieregularny rytm 
serca. 
Żelazo – sińce pod oczami, skóra sucha i szorstka, wypadanie  
i rozwarstwianie końcówek włosów, owrzodzenia jamy ustnej, 
zajady, ciągłe zmęczenie. 
 

 NIEDOBORY WITAMIN I MINERAŁÓW 
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Wielkanocne przysmaki 
Na Wielkanoc 
musi być pascha, 
czyli nasze ciasto 
drożdżowe – to 
jest najważniejsza 
potrawa jaka musi 
się znaleźć na 
w i e l k a n o c n y m 
stole. Są różne 
przepisy na wiel-
kanocną paschę, 
ale podstawa to  
ciasto z mąki, 
drożdży, wielu jaj, 
bo ciasto musi być 
żółte w środku. 
Dodatkiem są ro-
dzynki i suszona 
skórka pomarań-
czowa. Samo przy-
gotowanie paschy 
zajmuje sporo cza-
su. Do pieczenia 
tego specjału są nawet specjalne wysokie foremki. Po upiecze-
niu, paschę dekoruje się kremem z ubitego białka jaja i cukru 
pudru. Coś jak masa na bezy. Całość można też udekorować 
posypką do deserów. Ważne by  było ładnie, kolorowo, świą-
tecznie. 

Innym tradycyjnym daniem na Wielkanoc jest kiełbasa pieczo-
na, co ważne, uprzednio parzona. Gdy jej się nie zaparzy wcze-
śniej, to pęknie podczas pieczenia. Pierwszy raz jak przyjecha-
łam do Polski, to przed świętami wielkanocnymi powiedziałam 
teściowej, że zrobię prawdziwą, ukraińską pieczoną kiełbasę na 
święta. Taką kiełbasę piecze się w piekarniku. Sama kupiłam 
wieprzowe jelita i mięso, które przepuściłam przez maszynkę. 
Nadziałam nim oczyszczone wieprzowe jelita i porobiłam pęt-
ka, które miały tak po ok. 30 cm. Zaparzyłam, a później ułoży-
łam je na blaszce i zrobiłam z nich okrąg, a na spód dałam ga-
łązki wiśni i wrzuciłam to do piekarnika. W Polsce biała kiełba-
sa też jest tradycyjnym daniem na Wielkanoc, przyrządza się ją 
podobnie w piekarniku. Jednak Polacy często idą na łatwiznę  
i kupują gotową kiełbasę. Smak jest całkiem inny i inaczej to 
wygląda. Wiele dań jest podobnych, ale różnią się istotnymi 
szczegółami.  Na przykład  pierogi. My robimy je albo z samy-
mi ziemniakami, z kapustą i grzybami. Moja znajoma z Ukrainy 
robi je również z ziemniakami i wątróbką. Wiele zależy od 
miejsca zamieszkania. Jedni mieszkają na wschodzie, bliżej 

Rosji i mają 
kuchnię zbliżoną 
do rosyjskiej. My 
mieszkamy bliżej 
zachodu, bliżej 
Lwowa, i mamy 
inne potrawy. 
Barszcz ukraiński 
jest też całkiem 
inny, niż ten któ-
ry znacie w Pol-
sce. Moja teścio-
wa z Polski robi 
tak, że barszcz 
leje do kubeczka, 
a osobno gotuje  
i podaje ziemnia-
ki. Często w Pol-
sce barszcz ukra-
iński jest mylony 
z barszczem czer-

wonym z buraka. Barszcz na Ukrainie jest gęsty, pełen warzyw, 
jest tam burak, dużo kapusty, fasola, ziemniaki pokrojone w 
kosteczkę. Kiedy gotuje się ten barszcz to jest tak gęsty, że łyż-
ka musi w nim stać. Taka zupa jest bardzo sycącą. Oprócz 
barszczu jest również na Ukrainie bardzo znana i lubiana zupa 
szczawiowa. W Polsce też jest gotowana i z tego co zdążyłam 
zauważyć, właściwie niczym się nie różni od znanej mi szcza-
wiowej. 

Ale wracając do dań Wielkanocnych, to oprócz paschy, jajek  
i pieczonej kiełbasy można zaliczyć też pieczoną w całości kar-
kówkę, bużeninę (przekąska podawana na zimno, przygotowuje 
się ją na bazie pieczonego ze słoniną mięsa wieprzowego) oraz 
wiele innych mięs wieprzowych zapiekanych w jednym kawał-
ku. Nie robi się tak jak w Polsce kotletów. Mięso musi być 
upieczone w całości. Podawana też jest słonina, albo wędzona, 
albo pieczona. W wielu ukraińskich domach na stole gości rów-
nież wieprzowa galareta. Często można spotkać również sałatkę 
jarzynową z tą różnicą, że dodawana jest do niej również morta-
dela, kiełbasa, albo mięso gotowanego kurczaka. Na święta nie 
może również zabraknąć kiszki, krawjanki czyli kaszanki. Robi 
się ją z kaszy gryczanej, świńskiej krwi, czasem dodaje boczek. 
Robimy też kiszkę ziemniaczaną. Na stołach pojawiają się rów-
nież gołąbki, które są właściwie takie same, jak te znane w Pol-
sce. Wbrew powszechnej opinii, kawioru nie podaje się na świę-
ta. Nie jest to tradycyjne, wielkanocne danie. Ale, owszem zda-
rzają się i tacy którzy kawior wkładają nawet do koszyczka do 
poświęcenia. Kawior za to często jest podawany na Nowy Rok, 
który obchodzony jest podobnie jak święta Bożego Narodzenia 
w Polsce. 

Różnice w wierze 
Na Ukrainie istnieje kościół grekokatolicki i prawosławny. Ko-
ściół grekokatolicki nie różni się wiele od kościała rzymskoka-
tolickiego. Kościół rzymskokatolicki oraz Kościół grekokatolic-
ki reprezentują to samo wyznanie i zachowują pełną jedność. 
Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby katolik należący do 
Kościoła rzymskokatolickiego przyjął sakrament Eucharystii  
u grekokatolików. Trzeba tylko pamiętać, że w Kościele greko-
katolickim komunia święta udzielana jest pod dwoma postacia-
mi. W wierze grekokatolickiej obowiązuje kalendarz juliański, 
czyli wszystkie święta cerkiewne obchodzone są 13 dni po 
świętach katolickich. Czymś, co znacząco odróżnia te dwie wia-
ry jest możliwość posiadania żon i dzieci przez księży grekoka-
tolickich, ale przed święceniami kapłańskimi. 

Natomiast Kościół prawosławny nie uznaje katolickiej doktryny 
o czyśćcu i odrzuca również naukę o odpustach. Prawosławni 
nie przyjmują katolickich dogmatów o Niepokalanym Poczęciu 
NMP oraz Wniebowzięciu NMP, ale obchodzą święto zwane 
Zaśnięciem Bogurodzicy na pamiątkę wzięcia Matki Bożej  
z duszą i ciałem do nieba (zgodnie z tradycją prawosławną Ma-
ryja najpierw umarła (zasnęła), a następnie została wskrzeszona 
i wzięta do nieba). Doktryna wiary prawosławnej została oparta 
na Piśmie Świętym i na Świętej Tradycji, przez którą należy 
rozumieć pisma Ojców Kościoła oraz ustalenia pierwszych  
7 soborów powszechnych. Innymi różnicami, które można do-
strzec jest również to, że komunia święta udzielana jest pod 
dwiema postaciami: (kwaszonego) chleba i (czerwonego) wina, 
i to, że znak krzyża w prawosławiu wykonuje się przy odpo-
wiednim ustawieniu palców (tj. przy złączeniu kciuka, palca 
wskazującego i środkowego); od prawego do lewego ramienia 
(w katolicyzmie palców nie trzeba łączyć, dłoń jest wyprosto-
wana, a znak krzyża wykonuje się od strony lewej do prawej). 
Kościół prawosławny nie tylko nie uznaje zwierzchnictwa pa-
pieża (a zatem również dogmatu o jego nieomylności), ale rów-
nież odrzuca ideę centralizacji władzy kościelnej. W kościele 
prawosławnym celibat obowiązuje wyłącznie biskupów; pozo-
stali księża mogą być żonaci, ale tylko pod warunkiem (jak  
w kościele grekokatolickim), że w związek małżeński wstąpili 
przed święceniami.  Różnic jest oczywiście więcej. 

 Wielkanocne tradycje na Ukrainie 

Pascha oraz pieczona biała kiełbasa 

Maryna Troc-Pasierowska 
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Święta Wielkanocne 

My jesteśmy wyznania prawosławnego. Wielkanoc jest przez 
nas inaczej obchodzona niż w Polsce. W Ukrainie jest również 
święto poprzedzające Wielkanoc, w którym wszystkie kobiety 
sprzątają w całym domu, pieką paschę i przygotowują się do 
Wielkanocy. Święto to nosi nazwę „Czysty Czwartek”. W ten 
dzień trzeba rano wstać z łóżka, umyć się - tak nakazuje trady-
cja - posprzątać w domu, poogarniać wszystko. W ten dzień robi 
się dania na Wielkanoc tj. kiełbasę, wędliny, przyrządza i zapie-
ka się mięso. W starych domach są jeszcze piece, w których 
wypieka się ciapaschę. Przygotowuje się również wszystko to, 
co ma się później znaleźć w koszyczku wielkanocnym. W wie-
rze prawosławnej nie ma święta i nabożeństwa jak w Polsce  
w Wielki Piątek. Po prostu przed Wielkanocą jest coś w rodzaju 
postu ścisłego, kiedy to nie je się i nie pije nic, lub niewiele. 
Natomiast w Czysty Czwartek odbywa się nabożeństwo. Do-
mownicy zabierają na nie ze sobą świecę do cerkwi. Tam pod-
czas nabożeństwa zapala się je. Z tym ogniem wraca się do do-
mu. Trzeba uważać, żeby ogień podczas powrotu nie zgasł!  
W domu ogniem ze świeczki „maluje” się krzyżyki nad oknami 
oraz nad drzwiami we framugach. Płomieniem robi się znak 
krzyża, który pozostawia czarny, smolisty ślad. Ten zwyczaj 
służy oczyszczeniu domu ze złej energii i złych duchów. Obrzęd 
ten wykonywany może być również w samą Wielkanoc, po po-
wrocie z cerkwi. 

Z soboty wieczorem na niedziele idzie się na nabożeństwo wiel-
kanocne do cerkwi. Wychodzimy już o godz. 18:00 w sobotę  
z koszyczkami wielkanocnymi i pełnimy tzw. służbę. W ko-
szyczkach powinny znaleźć się pascha, jajka, sól, masło, wędli-
na, boczek, ser, chrzan. Sobota kończy się specjalnym nabożeń-
stwem północnym, które stanowi początek obchodu uroczysto-
ści Zmartwychwstania Chrystusa.  W jego trakcie wierni udają 
się na krótką procesję, podczas której trzykrotnie okrążają cer-
kiew z ikoną Chrystusa.  Nabożeństwo wieńczy duchowny, któ-
ry ogłasza, że Chrystus Zmartwychwstał (Christos Woskres). Po 
wypowiedzeniu tych słów w cerkwi odprawia się jutrznię  
i Świętą Liturgię, które trwają nawet 5 godzin. W trakcie nabo-
żeństwa Batiuszka święci pokarmy i udziela komunii pod dwie-
ma postaciami: chleba (prosfora) i wina. Niektórzy prosforę 
otrzymują od kapłana i zabierają do domu dla rodziny. Wino, 
podawane wiernym nosi nazwę Kagor i jest winem słodkim. 
Każdy z wiernych podchodzi do batiuszki, a on podaje wino 
prosto do ust na srebrnej łyżeczce. Co dla Polaków może wyda-
wać się dosyć dziwne, do tego używa się tylko jednej łyżeczki 
dla wszystkich wiernych. W cerkwi nie ma symbolicznego gro-
bu Pańskiego, gdzie składa się figurę Jezusa. Są natomiast obra-
zy lub ikony przedstawiające Chrystusa. 

Na Ukrainie, gdy wracamy z nabożeństwa, przekraczając próg 
domu witamy się słowami "Chrystos Woskres" (Chrystus Zmar-
twychwstał), na co w odpowiedzi słyszymy "Woistyno Wos-
kres" (Zaprawdę Zmartwychwstał). 

Kiedy przychodzi się z cerkwi do domu najważniejszy jest wte-
dy pierwszy posiłek. Przy śniadaniu spożywa się na początku 
paschę i poświęcone jajka. Dopiero później zasiada się do śnia-
dania. Kończy się wtedy post i można jeść już wszystko to, co 
było przygotowywane na święta, czyli kiełbasę, wędliny, pie-
czone mięso, karkówkę itd. Niezależnie od zamożności rodzin, 
na wielkanocny stół zawsze jest obficie zastawiony. Najważ-
niejszym posiłkiem jest oczywiście ten z pokarmów z koszycz-
ka. 

Odwiedziny u zmarłych 

Oksana opowiada, że dawniej istniał taki zwyczaj: jej babcia  
z rodziną od razu po nabożeństwach świątecznych chodzili ra-
zem na cmentarz, w odwiedziny do zmarłych. Zwyczaj nakazy-
wał złożyć pokarm na grobach członków rodziny. Przynoszono 
paschę i jajka i składano je jako dary. Teraz już tego nie ma. 
Natomiast zwyczaj ten ma swoje odzwierciedlenie w innym 
święcie, które przypomina znane w Polsce Święto Zmarłych. 
Przypada ono tydzień po prawosławnej Wielkanocy. W ten 
dzień rodziny chodzą na cmentarz i jak dawnym zwyczajem 
noszą na groby dary - żywność, jakieś cukierki oraz właśnie 
paschę, jeśli komuś została ze świąt. Niektórzy specjalnie pieką 
drugi raz paschę dla zmarłych. Przynoszenie jedzenia ma sym-
bolizować wspólnotę, i to, że mimo śmierci, dalej jesteśmy ro-
dziną i razem świętujemy. 

Czasem trzeba nawet nalać wódki do kieliszka i zostawić na 
grobie, bo w niektórych rodzinach było tak, że np. dziadek za 
życia często lubił wypić. Zostawiało mu się wódkę do wypicia, 
tak żeby ten dziadek, który jest już w niebie nas później przez 
cały rok chronił od złego. Niektórzy również kładą papierosy, 
gdy ich bliscy lubili za życia palić. Po wizycie na cmentarzu 
wszystkie pokarmy i dary pozostają na grobach. 

Zwyczaj zostawiania darów na grobach nie wszędzie jest taki 
sam. W rodzinie męża Oksany, bliscy  zabierają do domu, 
wszystko to co przynieśli na cmentarz dla zmarłych, mimo że 
zwyczaj nakazuje dary pozostawiać na grobach. Wszystko zale-
ży od miejsca zamieszkania. Tradycje są różne w całej Ukrainie. 
O kulturze, obrzędach i wierze opowiadały: Maryna Troc-
Pasierowska, Oksana Domańska (Szepetówka, obwód chmiel-
nicki), Alona Lysenko (Krzywy Róg, obwód dniepropietrow-
ski). 

 
Grzegorz Malinowski 

Oksana Domańska z córką Weroniką (5 lat), Alona Lysenko 

Świecenie pokarmów podczas nabożeństwa 

wielkanocnego na Ukrainie 
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MOJE WSPOMNIENIA 

 „Zwykli ludzie zawsze dostają tylko po głowie” - Ryszard Gradowski 
Część pierwsza tekstu w poprzednim numerze 03/2022. 

Modelarstwo  

Na łamach tej 

gazety już kiedyś 
udzielałem wy-
wiadu na temat 
mojej pasji. Cały 
czas jestem zwią-
zany z modelar-
stwem. Ciągnie 
mnie do tego zaję-
cia. Część rzeczy 
j eszcze  mam  
w Łodzi u syna. 
Wnuczce też zro-
b i ł em  o k r ę t .  
W całym życiu 
zrobiłem chyba  
z jakieś 50 sztuk 
różnych okrętów, 
choć tak naprawdę nigdy tego nie liczyłem. Z zapałek natomiast 
skleiłem ok. 20 sztuk. Pierwszy okręt z zapałek zrobiłem, gdy 
urodził się mój syn w 1973 roku. Mam ten model do dzisiaj. 
Kilka moich modeli rozeszło się po świecie. W Niemczech zo-
stawiłem jeden okręt żaglowy i jeden okręt Bismarck. Jeden mój 
model jest również w sanatorium w Ciechocinku. A część po 
prostu rozeszła się po rodzinie i po znajomych. 

Dobrze, że mam zajecie, choć cza-
sem mi brakuje rąk. Czas to mi 
strasznie ucieka. Teraz też siedzę 
nad jednym modelem, czasem nawet 
do 3-ciej w nocy. Zastanawiam się 
wtedy, czy iść spać, czy już się prze-
męczyć do rana. Jak położę się spać, 
i się wybudzę za wcześnie, to póź-
niej głowa boli, człowiek niedospa-
ny. Ale w nocy mi się najlepiej robi, 
jest cicho i spokojnie. Puszczę sobie 
tylko gdzieś z daleka radio, delikat-
ną muzykę, lub telewizor, tak żeby 
było tylko ledwie słyszalne. 

Łódź i ZOMO 
Miałem burzliwy okres przed sta-
nem wojennym. W trakcie samego 
stanu wojennego leżałem akurat  
w szpitalu. Nie raz dostawałem jak 
to się mówi „po łbie” od ZOMO-
wców, co też miało wpływ na póź-
niejszy mój stan zdrowia i płuc. 

Wiele razy miałem plecy posi-
niaczone. Dostać dwadzieścia 
czy więcej pał, to na każdym 
by się odbiło. Ale to takie były 
czasy, że trzeba było coś dzia-
łać. Wszystkie późniejsze kło-
poty z władzą miałem ponie-
kąd przez zdarzenie z pierwszą 
żoną. Może gdyby nie to, to 
bym się tak mocno nie wychy-
lał. Żona wychodziła ze szpita-
la, a w tym czasie była akurat 
akcja milicyjna. Jeden taki 
znajomy milicjant jej dosyć 
mocno przyłożył. Na moją 
reakcję nie trzeba było czekać. 
Gdyby mnie pozostali mili-
cjanci nie odciągnęli, to bym 
go pewnie zabił. Tak go tłukłem głową o krawężnik, że o mało 
nie doszło do tragedii. I za swoje dostałem. Później mnie ciągali 
na różne przesłuchania. Co tylko wszedłem na komendę, to do-
stawałem od razu łomot. Człowiek musiał to przetrwać. Nie mia-
łem wyjścia.  

Wielu ludziom w ten sposób zabrali zdrowia, część pouciekała 
przez to za granicę. Nawet sami dawali paszporty. Ale przedtem, 
gdy pierwszy raz wyjeżdżałem za granicę do Niemiec, na prze-
szkolenie, to żeby paszport zdobyć, to jak trzeba się było tłuma-
czyć, „A gdzie jedziesz?”, „A dlaczego?”. Zobowiązania trzeba 
było pisać, że muszę wrócić do kraju. Cuda były. 

Można by sądzić, że dziś, po latach, możesz sobie usiąść w gro-
nie znajomych w spokojny słoneczny dzień i sobie porozmawiać 
o dawnym życiu. Ale nie wszędzie jeszcze tak jest! Ostatnio  
w Łodzi byłem w tamtym roku, to wiele ludzi jeszcze nie chce 
się odzywać. Wiadomo, teraz już nie będę szukał, kto mnie wy-
dawał i kto mi kłody pod nogi rzucał. Tożsamość jednego tylko 
udało mi się poznać, ale obecnie on już nie żyje. Spodziewałem 
się, że jest szuja, bo od dawna donosił, gumowe ucho. I nie tylko 
na mnie donosił. Trudno, trzeba czasami się pogodzić z niektó-
rymi sprawami. 

Jak wcześniej wspominałem, na początku lat 70-tych, zdarzyło 
mi się, że pobiłem milicjanta. Za to, żeby nie pójść siedzieć, 
musiałem iść do wojska. Tak załatwił mi znajomy SB-ek. 

Pan Ryszard Gradowski 

Stan wojenny na ulicach Łodzi (Fot. IPN13grudnia81.pl) 

Wnuczka Maja z żoną Marią 
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W ten sposób mnie uratował przed więzieniem. Chyba mnie 
lubił, bo kiedyś kręciłem się koło jego córki. Jak wyszedłem  
z wojska, to w tym czasie akurat zaczęły się boruta ze studenta-
mi.  

Moja siostra była wiceprze-
wodniczącą Solidarności  
w handlowych spółkach. To 
jak robiliśmy obstawy, to ci 
SB-ecy nas ganiali. Trochę się 
z nimi naużerałem, wiadomo 
jak to jest. Jak człowiek ma 
dwadzieścia parę lat, to ma 
siłę i energię. Jednego SB-eka 
to przegoniłem ze 4 przeczni-
ce. Za każdym razem jak do-
biegał, to się go pytałem, czy 
ma dosyć (śmiech). Po 4-tej, 
czy 5-tej przecznicy to już 
usiadł na murku i mówi, że już 
ganiać mnie nie będzie.  

Ale wracając do tego znajo-
mego SB-ka, wiedział z kim się spotykam i co robię, i po któ-
rymś już biciu, wziął mnie na bok i powiedział tak: „Posłuchaj, 
nie szkoda ci, k…., zdrowia? To wszystko przeminie za 5 czy 10 
lat, a ty nie będziesz miał zdrowia. Będziesz się starał o emerytu-
rę, czy rentę, to będziesz miał kłopoty, bo w karcie już jesteś 
zaznaczony. A nawet jak dostaniesz 1000 czy 1500 zł, mi nie 
ubędzie, bo ja będę miał 10 razy więcej.” Ile on mógł mieć wte-
dy lat? Może ok. 50 lat. My, młodzi, wówczas się z tego śmieli-
śmy i wierzyliśmy, że ich wszystkich pogonimy. Jak się później 
okazało, wcale tak nie było. 

W latach 90-tych, gdy siostra miała sprawę z tymi SB-kami, bo 
też jej trochę zdrowia zabrali, to ten sam SB-k, poznał mnie na 
sali sądowej i później podszedł i powiedział: „Widzisz, siostra 
stara się o emeryturę. Dostała 1500 zł, a ja mam 10 000 zł.” 
Okazało się, że tak jak mi powiedział 20 lat wcześniej, tak się 
stało. Taka była sprawiedliwość i taka jest. On mi też powie-
dział, że wszyscy ci, zwykli „szeregowi”, którzy wychodzą na 
ulicę i manifestują, dostają tylko po łbie i wszystko. Jedynie ja-
kaś elita z Solidarności, czy ktoś ważny, ma szansę się wywin-
dować. Te jego słowa można odnieść i do dzisiejszych czasów  
i do dzisiejszych manifestacji. Zwykli ludzie zawsze dostają 
tylko po głowie. Wychodzą na ulice, robią zamieszki, albo co 
gorsze strzelają do siebie i nic z tego dla nich nie wynika. Świat 
się dalej kręci z nimi, czy bez nich. Jedynie wysoko postawieni 
dobrze na tym wychodzą. 

Ale co się naganiałem za młodu to się naganiałem. Trochę czło-
wiek miał radości, poczuł chociaż odrobinę wolności. Ale już 
tak na poważnie, to ci SB-cy polowali na nas. Mnie już tak znali, 
że nawet wychodząc z tramwaju to od razu dostawałem łupnia. 
Po prostu wiedzieli gdzie się przemieszczam. Miałem krańców-
kę tramwajów niedaleko miejsca zamieszkania, więc nietrudno 
było mnie namierzyć.  

Wychowałem się na Bałutach w Parku Śledzia. To był jeden  
z najgorszych parków w ówczesnej Polsce. Po prostu bandycki 
park. Tam, żeby wjechała milicja, to musiała dwoma, lub trzema 
starami. W ogóle, dzielnica w której się wychowałem nosiła 
miano bandyckiej. Dzięki temu od małego dostałem szkołę nie 
tylko życia, ale i przeżycia. Sporo lania dostawałem też od miej-
scowych chłopaków. Tych band było od skurczybyka. Jak jedna 
wchodziła do parku, to druga musiała schodzić. A bandy liczyły 
czasem po 60 chłopaków. O mnie mówili z kolei, żeby lepiej ze 
mną nie zaczynać, choć byłem jednym z najmniejszych. Od za-
rania byłem bitny chłopak i wiadomo, rozrabiałem. 

Ja tam się nie dziwię ojcu, że mi czasami dobrze przylał, a dosta-
wałem od ojca też sporo. Musiałem się gdzieś wyszumieć. Na-
wet dawali mnie do lekarzy z powodu nadpobudliwości. Koniec 
końców się ustatkowałem, ale to dopiero grubo po wojsku, jak 
już zacząłem wchodzić w szeregi organizacji. Zacząłem też wte-
dy bardziej się interesować modelarstwem, do którego zawsze 
mnie ciągnęło. Ręce dostały inne zajęcie, a nie szarpanie się  
z kolegami, czy milicjantami. Modelarstwo dało mi sporo spoko-
ju, ale i zrozumiałem wtedy słowa tego SB-ka, i sobie uświado-
miłem sobie, że już wystarczy. Jakbym wyrósł na Wałęsę, to 
może mógłbym jeszcze podskakiwać (śmiech). 

Na wsi jak się ludziom mówi o stanie wojennym, to dla nich 
właściwie to nic nie znaczyło, ale w miastach to było jednak 
okropne. Można było za darmo dostać w pecynę i się nie miało 
nawet do kogo odwołać. Jak się poszło z tym na komendę, to się 
jeszcze lepszy łomot dostało. Trzeba było przeżyć te czasy. 

Czasem wspominam tego znajomego SB-ka, że jako jeden  
z nielicznych był dla mnie życzliwy. Gdyby nie on, pewnie po-
szedłbym siedzieć za rozwalenie łba milicjantowi i za jeszcze 
drugiego, który też dostał ode mnie po głowie. Spokojnie dostał-
bym z 5 lat. A tak, dostałem od nich łomot i zostałem zapytany 
przez tego znajomego SB-ka czy będę mieć pretensje. Powie-
działem, że nie. Usłyszałem tylko w odpowiedzi: „Synek, wy-
pier….. do domu. Ciesz się żoną i dzieciakiem, a nie wdajesz się 
w awantury”. Jak na SB-ka, to nie był głupi, jak ci niektórzy 
milicjanci, kretyni. Niektórzy wyglądali i zachowywali się jakby 
jakiegoś, za przeproszeniem, chłopa oderwał od pługa. Chłopi-

ska jak tury, i lali nas, jak jacyś bez-
mózgowcy. 

Większość ludzi, bo nie tylko ja, czy 
siostra, zdrowie potracili. Każde pobi-
cie, w perspektywie czasu, się w koń-
cu odezwie, a tym bardziej w takim 
mieście jak Łódź. Powietrze było tam 
zepsute do szpiku kości. W mieście 
tym było mnóstwo farbiarni, z których 
wydzielał się m.in. kwas octowy. Nie 
raz jak się wyszło na zewnątrz, to był 
tylko jeden smród octu. To z kolei ma 
związek z pogarszaniem się stanu płuc 
i pęcherzyków płucnych, które po 
prostu pękają. Bardzo wielu łodzian 
ma problemy z układem oddecho-
wym. Teraz się wszystko jako tako 
uspokoiło, bo ok. 90% fabryk zostało 
zamkniętych. 

Marzec 2022 r. 

 

Koniec części II, ostatniej.  
Rozmawiał Grzegorz Malinowski 

Park Staromiejski w Łodzi (Park Śledzia) fot. Urząd Miasta Łódź 

Pan Ryszard Gradowski  

w młodości 
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W Tajemnicy  

Zmartwychwstania 
 

Gdy noc się mocowała, 

Z brzaskiem świtania, 

Światłość drogę torowała, 

Do chwały Zmartwychwstania. 

 

Rozbłysła w mrokach grobu, 

Odsłaniając Tajemnicę: 

Śmierć kłania się Bogu, 

Nie dokona zniszczeń. 

 

Zostawiłeś Panie płótna, 

Które Ciebie krępowały, 

Z posad ziemie wzruszasz, 

Aż pękają skały. 

 

W nieśmiertelnym ciele, 

Bóstwo, dusza połączone, 

Chwała nieba w krąg się ściele, 

Drżą potęgi poruszone. 

 

Wypełniłeś Panie Jezu, 

Obietnicę wstania z martwych, 

Żeby odtąd każdy wierzył, 

Że wchodzimy w dom otwarty. 

 

Dom dla wszystkich, 

Miłujących, wiernych Tobie, 

By czekali tam swych bliskich, 

A nie w ciemnym grobie. 

Mieczysław Jarząbek 

Ks. Zbigniew Żabiński 

Z najlepszymi życzeniami radosnych  

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,  

obfitości łask Bożych i miłych chwil  

spędzanych w gronie rodzinnym  

życzy  

Ks. Mieczysław Jarząbek.  

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

Drodzy mieszkańcy,  
Wielkanoc to czas odrodzenia i nadziei.  
Z tej okazji pragniemy złożyć Państwu  
serdeczne życzenia zdrowia, radości,  

wzajemnej życzliwości i otuchy na lepsze dni.  
Niech Święta Wielkanocne staną się  

dla nas wszystkich źródłem siły,  
spokoju i optymizmu. 

Wójt 
Robert Malinowski 

Przewodnicząca Rady Gminy Łukta 
Marta Drozdowska 


