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W mojej pracy najważniejszy jest człowiek - Anita Czerwińska 

Pani Anita 

C z e r w i ń s k a  
w  Ł u k c i e 

m ieszka  od 

u r o d z e n i a . 

„Prowadzę zwy-

czajne życie  

i bardzo rzadko 

w y j e ż d ż a m  

z naszego regio-

nu. W wolnym 

czasie dużo 

czytam i bez 

książki nie po-

trafię żyć. Naj-

chętniej czytam 

powieści oby-

czajowe oraz 

takie, w których 

opisane są zwy-

czaje innych 

n a r o d ó w .  

W miesiącach 

zimowych chęt-

nie oglądam 

filmy podróżni-

cze i obyczajo-

we. Wiosnę i lato spędzam na działce, zajmując się ogrodem. Jednak 

największą przyjemność sprawia mi jesienne grzybobranie. Całymi 

dniami mogłabym chodzić po lesie.” 

 

Ile lat pracuje Pani w Urzędzie Gminy? Jak wspomina Pani początki 

pracy w Urzędzie Gminy? 

W kwietniu minie 36 lat mojej pracy w Urzędzie Gminy. Byłam jed-

nym z najmłodszych pracowników. Współpracownicy przyjęli mnie 

serdecznie byli bardzo wyrozumiali i cierpliwi. Od starszych kolegów  

i koleżanek oraz ówczesnych szefów uczyłam się pracy i odpowiednie-

go podejścia do interesantów. 

Jaką funkcję Pani pełni, co należy do Pani obowiązków? 

W mojej pracy najważniejszy jest człowiek. Z każdym mieszkańcem 

gminy spotkałam się przynajmniej 1 raz, chociażby przy wydaniu do-

wodu osobistego. Na początku prowadziłam obronę cywilną, a po sze-

ściu miesiącach zajęłam się prowadzeniem ewidencji ludności i wyda-

waniem dowodów osobistych. Od 1984 roku jestem kierownikiem 

Urzędu Stanu Cywilnego. Całego zakresu moich obowiązków nie będę 

podawała, ale tak ogólnie do moich zadań należy: sporządzanie aktów 

urodzeń dzieci urodzonych na naszym terenie oraz za granicą; sporzą-

dzanie aktów małżeństw i zgonów z naszej gminy oraz zdarzeń które 

nastąpiły za granicą; przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek 

małżeński; dokonywanie wzmianek i przypisów w aktach stanu cywil-

nego; wpisywanie aktów do rejestru stanu cywilnego; wydawanie odpi-

sów z rejestru stanu cywilnego; przyjmowanie oświadczeń o uznaniu 

ojcostwa; wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa za granicą; 

wydawanie decyzji o zmianie nazwiska lub imienia; przyjmowanie  

i opracowywanie wniosków o wydanie dowodu osobistego; przyjmo-

wanie zgłoszeń meldunkowych; prowadzenie kartotek stałych i czaso-

wych mieszkańców gminy oraz cudzoziemców; wydawanie poświad-

czeń zameldowania; prowadzenie postępowań w sprawach ewidencji 

ludności; prowadzenie spraw kadrowych Urzędu Gminy. 

 

W jakich sprawach zwracają się do Pani interesanci? 

Wszystkie wymienione czynności są zainicjowane przez interesantów. 

 

Jak wygląda współpraca z mieszkańcami Gminy? 

Współpraca z mieszkańcami Gminy układa się bardzo dobrze. W przy-

padku spiętrzenia się pracy czy nawet kolejki Interesanci są wyrozu-

miali i cierpliwi. Współpraca z pracownikami innych instytucji w Gmi-

nie też jest bardzo dobra, chociażby pomoc pracowników Gminnego 

Ośrodka Kultury w Łukcie podczas organizowanej każdego roku uro-

czystości Złotych Godów. 

 

Czego można Pani życzyć? 

Chciałabym mieć wokół siebie ludzi życzliwych, zadowolonych  

i uśmiechniętych. 

Rozmawiała Paulina Malinowska 

Wójt Gminy Łukta 
podaje do publicznej wiadomości 

wyciąg z ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Łukta 

 
Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Kotkowo, uregulowane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy  
w Ostródzie KW nr EL1O/00014453/4, określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Kotko-

wo jako „1RI” – teren projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone działkami: 
nr 88/79 o pow. 0,1320 ha – cena wywoławcza 56 760,00 zł 

nr 88/81 o pow. 0,1511 ha – cena wywoławcza64 973,00 zł 
nr 88/83 o pow. 0,1482 ha – cena wywoławcza63 726,00 zł 

 
Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 10% ceny wywoławczej do dnia 15 lutego 2017r. 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony 20 lutego 2017 roku o godzinie 8:30 w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Łukta przy  

ul. Mazurskiej 2. 
 

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Łukcie, tablicy Sołectwa Kotkowo oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych:http://bip.lukta.com.pl/
zakładka sprzedaż nieruchomości ->ogłoszenia o przetargu 

Na stronie www.lukta.com.pl ->dla inwestora 
 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy w Łukcie  
ul. Mazurska 2, pok. Nr 1 lub telefonicznie(89) 647-50-70 wew. 38. 

http://bip.lukta.com.pl/
http://www.lukta.com.pl
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Wojewoda Warmińsko – Mazurski informuje o wystąpieniu 

pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu 
w województwie warmińsko - mazurskim. 
Pierwsze ognisko w naszym województwie a trzydzieste piąte w Polsce 
wyznaczono w gospodarstwie, w którym utrzymywanych było 2471 
sztuk brojlerów indyczych, położonym w gminie Gietrzwałd w miejsco-
wości Tomarynki. Na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 
28 stycznia 2017 r. z PIW-PIB w Puławach wykryto wirusa ptasiej gry-
py H5N8. Budynek inwentarski w którym stwierdzono chorobę sąsiadu-
je z budynkiem zasiedlonym brojlerem indyczym w ilości 3932 
w wieku 2,5 tygodnia. Służby weterynaryjne wdrożyły w gospodarstwie 
wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpie-
nia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. W niedzielę 29 stycznia, 
w trybie pilnym zwołano posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego. Uspokajamy, wirus zabija drób, nie ma natomiast 
wpływu na zdrowie człowieka. W ostródzkim starostwie, w niedzielę 
29 stycznia, zebrał się sztab zarządzania kryzysowego z udziałem 
przedstawicieli wszystkich odpowiednich służb i samorządowców w 
związku z wystąpieniem zagrożenia wirusem H5N8. Wyznaczono strefę 
zapowietrzoną o promieniu 10 kilometrów, która obejmuje też część 
gminy Ostróda i Łukta.Wirus H5N8 nie jest niebezpieczny dla ludzi. 
Nie oznacza jednak bezczynności służb odpowiedzialnych za walkę z tą 
chorobą. Choć podmiotem wiodącym są tutaj służby weterynaryjne oraz 
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, walkę z wirusem podej-
mują także ostródzcy policjanci. Istnieje konieczność, aby przygotować 
i zorganizować działania policyjne współmierne do zaistniałej sytuacji 
kryzysowej przy jednoczesnym zaangażowaniu sił i środków policji, 
zarówno z powiatu ostródzkiego, jak i regionów ościennych, ale także 
zaangażowanie innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo czy 
porządek publiczny. Głównymi czynnościami, jakie będą realizować 
policjanci to przede wszystkim monitorowanie transportu drobiu i pasz 
w strefie zagrożenia oraz sprawdzanie egzekwowania regulacji praw-
nych wprowadzonych przez organy administracyjne. Tu chodzi przede 
wszystkim o przepisy Rozporządzenia Wojewody i zakazy, które muszą 
być respektowane, a te dotyczą: 
- wywożenia i rozrzucania ściółki oraz naturalnego nawozu drobiowego 
bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii; 
- przemieszczania drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli poza 
obszar, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii; 
- organizowania targów, wystaw konkursów zwierząt, polowań i odło-
wów ptactwa dzikiego. 
- targowiskowej sprzedaży drobiu mięsa i mięsa ptaków łownych oraz 
jaj konsumpcyjnych.  
Naruszenie w/w zakazów wyczerpuje znamiona przestępstwa określo-
nego w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o ochronie zdro-

wia zwierząt 
oraz zwalcza-
nia chorób 
z a k a ź n y c h 
zwierząt zagro-
ż o n e  k a r ą 
grzywny, ogra-
niczenia wol-
n oś c i a lb o 
p o zb awien ia 
wolności do lat 
3. Duża odpo-
wiedz ia lność 
spoczywa tak-
że na samych 
h o d o w c a c h . 
Powinni oni 
rygorystyczne 
przestrzegać zasad tak zwanej bioasekuracji. Chodzi o zabezpieczenie 
ptaków, a także paszy i wody przed dostępem dzikiego ptactwa. Ko-
nieczna w związku z tym jest izolacja poszczególnych budynków, w 
których są ptaki poprzez zapewnienie osobnej obsługi, żywienia i narzę-
dzi. Poidła i karmidła powinny znajdować się wewnątrz budynków. 
Obowiązuje także bezwzględny zakaz wstępu osobom nieupoważnio-
nym. Zaleca się niedopuszczanie do obsługi fermy osób utrzymujących 
drób we własnym zakresie oraz osób mających kontakt z dzikim ptac-
twem - na przykład myśliwych.   
Zgodnie z Rozporządzeniem  Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związa-
nych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu   jako 
„obszar zagrożony”  zakwalifikowana została południowo-wschodnia 
część naszej gminy. Obszar ten obejmuje miejscowości  Pelnik, Skwa-
ry,  Worliny, Wynki i Pupki. Widocznym oznaczeniem przebiegu 
granicy obszaru zagrożonego w terenie  są tablice informacyj-
ne.  Zostały one wystawione w pobliżu: 
-miejscowości Pelnik przy drodze wojewódzkiej nr 527; 
-miejscowości  Worliny przy drodze wojewódzkiej nr 531; 
-miejscowości Wynki przy drodze gminnej Łukta-Wynki; 
-miejscowości  Plichta przy drodze powiatowej Plichta –Kątno. 
-miejscowości Pupki przy drodze Gminnej Wynki-Dąg. 
Wójt Gminy Łukta przypomina wszystkim mieszkańcom oraz osobom 
przebywającym czasowa na tym obszarze o bezwzględnym obowiązku 
przestrzegania wszystkich zakazów i nakazów wynikających z cytowa-
nego powyżej rozporządzenia. 

 
Źródło: http://naszaostroda.pl , lukta.com.pl 

Gmina Łukta w strefie zagrożenia ptasią grypą! 
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WYDARZENIA 

W środę 11 stycznia 2017 r. uczniowie naszej szkoły spotkali się z panem 

Abelardem Gizą, liderem kabaretu Limo. Podziwialiśmy poczucie humoru 

naszego gościa, jego kulturę, a przede wszystkim bawiliśmy się dzięki jego 

dowcipom. Kto nie był - niech zazdrości. 

Chcemy bardzo podziękować Mleczarni EkoŁukta, że mogliśmy wręczyć 

panu Abelardowi Gizie upominek, jakiego (jak sam przyznał) nigdy jeszcze 

nie dostał. 

ZSP Łukta 

Wójt Gminy Łukta 
podaje do publicznej wiadomości 

wyciąg z ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Łukta 

 

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Łukta, uregulowane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostródzie  
KW nr EL1O/00018790/6, określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Łukta jako „3MU” – tereny zabu-

dowy mieszkalno - usługowej, oznaczone działkami: 
nr 257/95 o pow. 0,1218 ha – cena wywoławcza38 976,00 zł 
nr 257/96 o pow. 0,1228 ha – cena wywoławcza39 296,00 zł 

nr 257/97 o pow. 0,1237 ha – cena wywoławcza39 584,00 zł 
nr 257/98 o pow. 0,1216 ha – cena wywoławcza38 912,00 zł 
nr 257/99 o pow. 0,1214 ha – cena wywoławcza38 848,00 zł 

 
Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 10% ceny wywoławczej do dnia 15 lutego 2017r. 

Przetarg zostanie przeprowadzony 20 lutego 2017 roku o godzinie 9:30 w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Łukta przy  
ul. Mazurskiej 2. 
 

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie, 
tablicy Sołectwa Kotkowo oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych:http://bip.lukta.com.pl/zakładka sprzedaż nierucho-
mości ->ogłoszenia o przetargu 

Na stronie www.lukta.com.pl->aktualności. 
 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy w Łukcie  
ul. Mazurska 2, pok. Nr 1 lub telefonicznie(89) 647-50-70 wew. 38. 

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka. 

Obchody uroczystości z okazji ich święta stały się w naszej szkole tra-
dycją.  Już od kilkunastu lat uczniowie klas 0 –III wraz z wychowaw-
czyniami  organizują uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym 
szczególnym dniu dzieci mają okazję, aby podziękować im za miłość  
i opiekę oraz wyrazić szacunek.  
W tym roku uroczystość odbyła się 19 stycznia o godzinie 16.00. Na 
uroczystość przybył Wójt Gminy Łukta Robert Malinowski. Wszyst-
kich uczestników imprezy powitał dyrektor szkoły Sławomir Urbaszek, 
składając serdeczne życzenia babciom i dziadkom.  
Część artystyczną tradycyjnie rozpoczęto przedstawieniem, tym razem 
zebrani obejrzeli bajkę pt. ,,Kopciuszek’’ w wykonaniu uczniów klas  

I-III uczęszczających na zajęcia kółka teatralnego prowadzonego przez 
Beatę Sterankę i Małgorzatę Świerczyńską. Następnie  odbył się kon-
cert ,,Kochamy Was” podczas, którego dzieci z oddziału przedszkolne-
go oraz uczniowie klas I-III pod kierunkiem wychowawczyń, śpiewali 
piosenki i recytowali wiersze poświęcone zaproszonym gościom. 
Dziadkowie nie ukrywali wzruszenia, także wtedy, kiedy ich wnuczęta 
wręczali im własnoręcznie wykonane prezenty. Przez cały czas zapro-
szeni  goście częstowali się wspaniałymi wypiekami naszych mam, 
które jak każdego roku angażowały się w przygotowanie tej uroczysto-
ści.  
Uroczystość przygotowały: Agnieszka Sadowska, Wioletta Licznerska, 
Małgorzata Świerczyńska, Beata Steranka, Wioletta Piotrowska. 

 
Organizatorzy 

Dzień Babci i Dziadka w Filii w Mostkowie 

Abelard Giza w Szkole w Łukcie 

http://bip.lukta.com.pl/
http://www.lukta.com.pl
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15 stycznia odbył się 

25. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 
Finał w Łukcie zorganizo-
wali pracownicy GOK 
oraz wolontariusze. Z tej 
okazji, w sobotę, odbył się 
Turniej Gier Komputero-
wych. Od 9.00 rano za-
wodnicy rywalizowali  
w dwóch kategoriach: 
FIFA 17 oraz League of 
Legends. W kategorii pił-
karskiej zwyciężył Konrad 

Morenc, drugie miejsce zajął Jakub Pieniek, trzecie miejsce należy do 
Rafała Sulley. W drugiej kategorii pierwsze miejsce zajął Piotr Kielak, 
drugie Wojciech Podlewski, a trzecie Cezary Kuciński. Bardzo dzięku-
ję za pomoc chłopakom, którzy użyczyli sprzęt! 
 
W niedzielę od rana można było kupić ciasto podczas kiermaszu, który 
trwał cały dzień. Tutaj bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przy-
niosły swoje wypieki. Było smacznie! 
 
Od 16.00 rozpoczął się Finał. Już od samego początku można było 
zakupić ciepły posiłek w postaci bigosu oraz wypić kawę czy herbatę 
w naszej „wośp-owej kawiarence”. Na scenie natomiast rozpoczął się 
artystyczny pokaz. Jako pierwsi wystąpili uczestnicy zajęć muzycz-

nych w GOK-u. Dzieci i młodzież pod czujnym okiem Pana Daniela 
Kaczmarczika ukazali swoje talenty. Śmiało można stwierdzić, że ma-
my naprawdę uzdolnionych muzyków. Żeński Chór Kameralny przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie zaprezentował takie utwory jak: 
„Siadoj Maryś na wóz”, „Prześliczna Wiolonczelistka”, „Być wszędzie 
gdzie nas nie ma”, „Lollipop”, „Karczmareczka”. Na scenie zobaczyli-
śmy również Patrycję Malinowską z grupy BTB Crew, która zatańczy-
ła taniec hip-hop. Strażacy z OSP Łukta dali małą lekcję Pierwszej 
Pomocy. Mogliśmy sobie przypomnieć, w jaki sposób reagować pod-
czas trudnych sytuacji. Bardzo przydatna lekcja. Dużą atrakcją była 
tzw. „niespodzianka”. Pozdrowienia dla Łukty od samego Pana Jurka 
Owiasiaka? Niemożliwe? A jednak! Pan Owsiak wie, że istnieje Łukta 
i wie doskonale, że dzieją się tutaj wspaniałe rzeczy! Gwiazdą Finału 
był zespół GUZIK. Przesympatyczni młodzi ludzie dali wspaniały 
koncert podsumowujący cały Finał. Co to była za energia! Na koniec 
nie zabrakło Światełka do Nieba. Wysłaliśmy mnóstwo „Dobrych 
Aniołów”! 
 
W trakcie występów odbywały się licytacje rzeczy. W tym roku padł 
rekord licytowanej rzeczy, gdyż za kolczyk Alicji Sekuła do skarbony 
wpadło 1150 zł! Dodatkowo można wspomnieć o tym, że po raz 
pierwszy prowadziliśmy licytację telefoniczną, co okazało się bardzo 
dobrym pomysłem. 
 
Bardzo dziękuję za pomoc wszystkim wolontariuszom, sponsorom  
i osobom, które w jakiś sposób przyczyniły się do organizacji finału 
oraz wszystkim obecnym, którzy wsparli Fundację Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy! 

WOLONTARIUSZE: 
Joanna Sulley 
Joanna Kubicka 
Justyna Dzieniszewska 
Natalia Flohr 
Aleksandra Urbańska 
Weronika Gromelska 
Iwona Stańczak 
Paweł Kur 
 
WSPARCIE I SPONSORZY: 
Anna Czubkowska 
Daniel Kaczmarczik 
Grzegorz Malinowski 
Łukasz Langowski 
Wójt Robert Malinowski 
Teresa Nowicka 
Anna Lewandowska 
Dorota Urbańska 

Anna Stypułkowska 
Mariola Kur 
Iwona Flohr 
Maria Giera 
Eugenia Dzieniszewska 
Ludwika Kucharczyk 
Dominika Malinowska 
Gabriela Trojan 
Jagoda Puszczało  
Krystyna Langowska 
Maria Malinowska 
Irena Czubkowska 
Agnieszka Gol 
Urszula Przybysz 
Anna Próchnicka 
Agnieszka Kundzicz 
Elżbieta Piotrak 
Daria Mistecka 
Barbara Syjczak 

Adam Jakubowski „Bar u Kwa-
śnego” 
Michał Kraszewski 
Grażyna Rusinkowska 
Anna Szymańska 
Monika Pieniek „Stokrotka” 
Kwiaciarnia „Orchidea” 
Danuta Malinowska 
Bożena Czaplińska 
Alicja Sekuła 
Bożena Sekuła 
Małgorzata Polucha 
Pensjontat „Karmuszka” 
Justyna Raginiak 
Ewa Leończak 
Sabina Langowska „Ropasama” 
Państwo Brdak „Warmex” 
Paweł Sztopmke 
WBS Jonkowo 

Marta Drozdowska 
Beata Pasierowska 
Bożena Eichberg 
Wioletta Więch 
Beata Bartnikowska 
Jolanta Górecka 
Ryszard Gradowski 
Urszula Mironowicz 
Marek Malinowski 
Sławomir Urbaszek 
Mikołaj Kawczyński 
Konrad Morenc 
Uczestnicy zajęć muzycznych  
w GOKu 
Żeński Chór Kameralny 
Strażacy OSP Łukta  
i OSP Florczaki 
Patrycja Malinowska 
Zespół Guzik 

W tym roku Sztab WOŚP Łukta 11 300 zł. Jest to rekord naszego sztabu. Widzimy się za rok. Sie ma!!! 

Szef Sztabu Paulina Malinowska 

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Sztab w Łukcie 
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Ferie to czas odpoczynku dla dzieci. Z tej okazji w Gminnym Ośrod-

ku Kultury w Łukcie zorganizowano zajęcia dla dzieci. W godzinach 
12.00-16.00 odbywały się zajęcia animacyjne, rękodzielnicze, kulinar-
ne czy zajęcia w bibliotece. Ferie rozpoczęły się spotkaniem ze straża-
kiem, podczas którego poznano zasady bezpieczeństwa obowiązujące 
podczas ferii. Takich informacji nie jest nigdy za dużo. Odbyła się mini 
gra terenowa zakończona ogniskiem i smacznymi kiełbaskami. Do 
GOK-u zawitał Teatr Krak-Art z Krakowa, który wystawił sztukę Zaję-
cza Chatka. Zorganizowane zostały dwa wyjazdy: na basen i pizzerii, 
gdzie dzieci były uczestnikami warsztatów robienia tego przysmaku 
oraz na lodowisko w Morągu, które było ogromną frajda, i dla niektó-
rych, zupełnie nową atrakcją. Ferie z GOK-iem zakończyły się hucz-
nym balem przebierańców dla dzieci. Na świetlicach wiejskich też 
dużo się działo: bale, uroczystości z okazji Dni Babci i Dziadka oraz 
wycieczki. Dzieci odwiedziły „Warmiolandię” i „7Jump Street - Park 
Trampolin w Olsztynie”. Mali uczestnicy zajęć nie mogli u nas narze-
kać na nudę!  

Ferie z GOK-iem i świetlicami 

W zimo-

we ferie 
G m i n n a 
B ib l io t e ka 
P u b l i c z n a  
w Łukcie 
zo rg an izo -
wała dla 
dzieci zaję-
cia kreatyw-
no-literackie, 
które odby-
wały się trzy 
razy w tygo-
dniu. Spotkania z książką, gry i zabawy ruchowe, zgadywanki, krzyżów-
ki, wspólne głośne czytanie fragmentów książek, bajki filmowe w 3D 
oraz zajęcia plastyczne, towarzyszyły dzieciom przez dwa tygodnie. 
Temat każdego spotkania, jak na bibliotekę przystało, był związany  
z treścią książek znajdujących się w bibliotece. Cykl spotkań rozpoczęły 
ZWIERZĘTA W LITERATURZE, następnie dzieci witał PRZYJACIEL 
MIŚ, potem WESOŁE SKARPETKI, a na ostatnich zajęciach dzieciom 
towarzyszyły POSTACIE Z BAJEK. Dzięki tym kreatywnym zajęciom 
mali uczestnicy poznali układ książek na półkach z dziecięcym księgo-
zbiorem, ćwiczyli koncentrację i spostrzegawczość, mogli wykazać się 
także znajomością bajek oraz popisać się talentem plastycznym. 

 

GBP w Łukcie 

Ferie zimowe w Bibliotece 

30 stycznia 

br. w Gminnej 
B i b l i o t e c e 
P u b l i c z n e j  
w Łukcie od-
były się zaję-
cia kreatywno-
literackie dla 
dzieci w wie-
ku 2-5 lat wraz 
z rodzicami. 
Na początku 
dzieci wysłu-
chały fragmentu książki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpe-
tek”. Następnie kompletowały ukryte po całej bibliotece skarpetki do 
pary i wieszały je na sznurku. W dalszej części zajęć odbył się wyścig 
„dużych skarpet” - rodzic z dzieckiem wkładali swoją stopę do jednej 
skarpety i wspólnie przemierzali określony dystans przy wtórze rado-
snych okrzyków i śmiechu. Po wyścigu dzieci dostały po jednej skar-
petce, aby przy muzyce mogły odszukać drugą osobę z taką samą skar-
petką i zatańczyć z nią w parze. Po zabawach ruchowych przyszedł 
czas na zajęcia plastyczne – dekorowanie dużej skarpety kolorowymi 
papierkami, kredkami i flamastrami. Na koniec zajęć w ruch poszły 
igły, guziki, wełna, filc itp. Z dużym zaangażowaniem mamy wykona-
ły dla swoich pociech skarpetkowe potworki. Po zajęciach dzieci wy-
pożyczyły do domu książeczki o tematyce skarpetkowej. 

GBP w Łukcie 

Zajęcia kreatywno-literackie w Bibliotece 

Ględy Florczaki Pelnik 

Ramoty, Zajączkowo i Komorowo 

Łukta 

Redakcja 
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Po kilku miesiącach, 

zajęcia w szkółce 
Fundament Football 
usystematyzowały się. 
Aktualnie trenuje się 
w dwóch grupach: 
m ł o d s z a  g r u p a 
„Kapustka” 6-8 lat 
o r a z  s t a r s z a 
„Lewandowski” 8-10 
lat. Zajęcia odbywają 
się dwa razy w tygo-
dniu, we wtorki  
i czwartki na hali  
w szkole, pod okiem 
d wójki t ren e ró w  
(z uprawnieniami 
UEFA). W ostatnim 
czasie starsza grupa została zgłoszona do Ligi w Stawigudzie, gdzie w każdą sobotę rywalizują z drużynami rocznika 2006 z naszego województwa. 
Za przeciwników mają m.in. Żuri Football z Olsztyna, Pisę Barczewo czy Olimpię Olsztynek. Z kolei młodsza grupa miała okazję zagrać w swoim 
pierwszym turnieju, który odbył się w Jonkowie. Młodzi adepci futbolu z Łukty otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy za udział. Z pewnością 
nie był to ostatni turniej z ich udziałem. W najbliższej przyszłości szkółka ma w planach kolejny nabór oraz utworzenie kolejnej grupy, żeby już od 
najmłodszych lat rozpowszechniać wśród dzieci zdrowy styl życia oraz rozwijać je poprzez sport i dobrą zabawę. 

Fundament Football 

ZDROWO I SPORTOWO 

5 lutego w sali kominkowej w GOK-u odbyły się występy z okazji Dni Babci i Dziadka. Dzieci pod opieką Pani Joanny Sulley przedstawiły scen-

kę, w której ukazano dzień z życia babci i dziadka oczekujących na odwiedziny swoich wnuków. Występ bardzo podobał się naszym gościom. Na-
stępnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Moja Babcia i Mój Dziadek”. Upominki i dyplomy dostały: Oliwia Witkowska ( I miejsce), Klaudia 
Domańska (II miejsce) oraz Zuzanna Kowalik (III miejsce). Na koniec odbył się koncert zespołu „Dziewczyny”, które zaprezentowały takie utwory 
jak: „Orkiestra Dęta”, „Szarpany”, „Ballada wagonowa” czy „Takiego Janicka”. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia i jak naj-
więcej radości w życiu. 

Redakcja 

Obchody Dni Babci i Dziadka w GOK-u 

Co słychać u młodej kadry? 

W miejscowości 

Tabórz powstał nowy 
przystanek. Tego 
dzieła dokonali tam-
tejsi mieszkańcy, jak 
s ieb ie  n azy wają 
„panowie emeryci”. 
Droga młodzieży, to 
wspaniały przykład 
aktywności społecz-
nej, z której możecie 
brać przykład. 

 
Redakcja 

Nowy przystanek 

W nocy z 1 na 2 stycznia 2017 r. we 

Florczakach przy drodze wojewódzkiej na 
wyjeździe z miejscowości Swojki - Nowa-
czyna zostało zniszczone niedawno posta-
wione lustro drogowe, które pomagało bez-
piecznie włączyć się do ruchu do drogi 527. 
Zachęcam do tego, aby mieszkańcy nie byli 
obojętni na tego typu wandalizm. Lustro 
drogowe w tym miejscu zostało już wymie-
nione. Poprawiono również znaki drogowe 
do miejscowości Nowaczyzna oraz Kolonia 
Florczaki, które teraz prawidłowo wskazują 
do nich dojazd.  

Z poważaniem sołtys  
Jerzy Grabowski. 

  Florczaki - akt wandalizmu 
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Halowa Liga Piłki Nożnej Drużyn  

Czteroosobowych w sezonie 2016/2017 

Kalendarz rozgrywek  II rundy 

 
1. FC PO NALEWCE 

2. TPS BOGUCHWAŁY 

3. SILVER TEAM 

4. BIGOS Z GŁOWĄ 

5. JASTRZĄB 

7. KMZ 

8. ZAGUBIENI 

9. UNITET TEAM 

10. LKS FABRYKA 

Z a k ł a d a j ą 

spodenki, getry  
i halówki, biorą 
piłkę i idą zagrać  
w piłkę nożną.  
A kto? Dziew-
czyny: Żaneta  
i Zuzia. Piłka 
nożna jest ich 
wielką pasją. 
Spotykają się ze 
sobą, aby zagrać 
jakiś wspólny 
mecz, dla przy-
jemności.  Po-

rozmawiałam z dziewczynami na temat tej nietypowej, jak dla dziew-
czyn, pasji. 
 
Jak często słyszycie pytanie: Co sprawiło, że kobieta zaczęła zajmować 
się piłką nożną? 
Żaneta: Jak byłam młodsza to często słyszałam to pytanie. Szczególnie 
mój dziadek bardzo się dziwił lub mój lekarz. Dziewczyna? W piłkę 
nożną? A może lepiej grać w piłkę siatkową? Wielu ludzi się dziwiło  
i zadawało to pytanie. 
Zuzia: Ja słyszałam niestety bardzo rzadko, a szkoda. 
 
To ja zadam to pytanie: Skąd u młodych dziewczyn zainteresowanie 
piłką nożną? 
Ż: Szczerze… to nie wiem skąd wzięło się u mnie to zainteresowanie, 
ale w dzieciństwie wychowywałam się z chłopakami, więc interesowały 
mnie męskie zajęcia. 
Z: Jeżeli chodzi o moją osobę, w dzieciństwie rodzicie zauważyli, że 
piłka nożna sprawia mi przyjemność i zadbali o to, bym mogła rozwijać 
swoją pasję. 
 
Mówi się, że to sport dla mężczyzn… czy się z tym zgadzacie? 
Ż: Po części się z tym zgadzam, ale mamy takie czasy, że niektóre 
dziewczyny potrafią zagrać lepszą piłkę niż mężczyźni. 
Z: Tak, myślę, że jest to sport dla mężczyzn, ale nie widzę przeciw-
wskazań, aby kobiety też mogły go uprawiać. 
 
Jak widzicie piłkę nożną kobiecą? Czy ta różnica między męską piłką 
zmniejsza się? 
Ż: Uważam, że różnica jest widoczna i dalej będzie, ale zdecydowanie 
się zmniejsza. 
Z: Jestem podobnego zdania co Żaneta. Zdecydowanie się zmniejsza. 
 
To co takiego lubicie w tym sporcie? 
Ż: Podoba mi się w nim wszystko tak naprawdę. Szczególnie ostra ry-
walizacja, i to, że poprzez grę w piłkę uczymy się współpracy w zespo-
le. 
Z:  Dla mnie ważne jest współzawodnictwo oraz możliwość wyładowa-
nia emocji. 
 
Piłka nożna to nie tylko kopanie… ale i kibicowanie. Jesteście kibica-
mi? Jakich klubów? Kto jest Waszym idolem na boisku? 
Ż: Nie jestem osobą, która ma swoich idoli czy ulubiony klub, lecz jak 
byłam młodsza zawsze kibicowałam Realowi, a moim ulubionym za-
wodnikiem był Angel Di Maria. 
Z: Ja natomiast, w przeciwieństwie do Żanety, kibicuję FC Barcelonie, 

a na boisku podziwiam grę Andresa Iniesty. 
 
Co Wam daje piłka nożna? Jak często się spotykacie? Z kim gracie? 
Ż: Daje mi po prostu radość. Lubię grać, więc sprawia mi to przyjem-
ność. Co środę, wraz z dziewczynami staramy się pograć sobie na hali 
w Łukcie. 
Z: Jest to pewna forma rozrywki, dobrze wykorzystanego czasu.  
Z dziewczynami spotykamy się raz w tygodniu. Najczęściej gramy 
przeciwko sobie. 
 
Macie jakieś plany na przyszłość z tym sportem? 
Ż: Jakoś szczególnie nie myślałam odnośnie przyszłości związanej  
z tym sportem. 
Z: Myślałam nad kontynuowaniem go w szkole wyższej, ale nie jest to 
100% decyzja. 
 
Jakie macie hobby obok piłki? 
Ż: Poza piłką interesuję się tańcem. Kiedyś również chodziłam na chór. 
Z: Moim zainteresowaniem jest również piłka siatkowa oraz tenis stoło-
wy. 

 
W Gminie Łukta ma-
my grające dziewczy-
ny! Duża grupa spoty-
ka się raz w tygodniu, 
aby móc mile spędzić 
czas. Umiejętności 
dziewczyn można 
zobaczyć podczas 
Halowej Ligi Piłki 
Nożnej, gdzie rozgry-
wają mecze towarzy-
skie. Dodatkowo funk-
cjonuje grupa młodzi-

czek, prowadzona przez animatora w ramach zajęć w GOK-u, gdzie 
dziewczynki uczą się postaw tej dyscypliny, aby w przyszłości mogły 
rozwijać swoje zainteresowanie. 

Rozmawiała Paulina Malinowska 

Piłkarski turniej dziewcząt 

12 stycznia odbył się 

turniej piłki nożnej dziew-

cząt. 

 

I miejsce zajęła klasa Ia. 

II miejsce zajęła klasa IIIa. 

III miejsce zajęła klasa Ib. 

 

 

19 stycznia odbył się turniej piłki nożnej dla chłopaków.  

I miejsce zajęła klasa IIIa. 

II miejsce zajęła klasa IIIb. 

III miejsce zajęła klasa IIa. 

ZSP Łukta 

Panie i kopanie! Żaneta Wiśniewska i Zuzanna Sekuła 
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GŁOS MIESZKAŃCA  

Konrad Stańczyc ma 17 lat. Uczęszcza do Centrum Naukowo-

Biznesowego „Feniks” nr 1 w Olsztynie im. Żołnierzy Cichociemnych. 
Jak opisuje siebie: „Na co dzień jestem zwykłym uczniem. Mam swoje 
problemy, swoje zajęcia. Trochę gram na gitarze, trochę gram w gry 
komputerowe. Staram się żyć z dnia na dzień. Dużo czasu poświęcam 
też związkowi z dziewczyną.” 
 
Jaki wybrałeś kierunek szkoły? Co Cię do tego zachęciło?  
Obrałem kierunek wojskowo-sportowy, ponieważ czuję się w tym do-
brze i wiążę z tym swoją przyszłość. Mamy też kierunki policyjno-
prawne i strażackie. A, że mi najbardziej pasował kierunek wojskowy 
wybrałem właśnie taki. 
 
Czym charakteryzuje się Twoja szkoła? 
Oprócz tradycyjnych przedmiotów takich jak matematyka, język polski, 
język angielski występują przedmioty nastawiane typowo na wojsko, 
np. samoobrona i techniki interwencyjne, gdzie uczymy się chwytów, 
wyjść, dźwigni itp. Kierunek wojskowy jest również pokazywany ze 
strony cywila. Zadaniem cywila podczas samoobrony jest obezwładnie-
nie nieprzyjaciela. Nie można pobić nieprzyjaciela, ale go obezwładnić. 
Podstawowym zadaniem wojskowego nie jest ucieczka, tylko wyelimi-
nowanie zagrożenia. Jeżeli jest to zagrożenie państwa to wtedy tym 
bardziej się udzielamy. 
Mamy również taki przedmiot jak edukacja obronna, gdzie uczymy się 
o jednostkach specjalnych, o ich zadaniach, o budowie broni. Ogólnie 
bardzo dużo fajnych rzeczy można zobaczyć i usłyszeć. 
 
Czy taką szkołę można porównać do szkolenia wojskowego dla doro-
słych, tyle, że jest to przygotowanie dla młodzieży? 
Można to potraktować jako 3-letnią szkółkę przygotowawczą. Uczą nas 
podstaw, czym jest dyscyplina, jak się maszeruje, jak się 
strzela. Zresztą niedawno byliśmy na bardzo ciekawym szko-
leniu z organizacją paramilitarną. Mieliśmy do wystrzelenia 
60 pestek z kałasznikowa, więc naprawdę było fajnie. Teraz 
MON wydało oświadczenie, że każda szkoła mundurowa ma 
przejść takie szkolenie i my jako pierwsza szkoła munduro-
wa w Polsce mieliśmy taką możliwość. 
 
Czy po tej szkole łatwiej się dostać do wojska? 
Tak, to są dodatkowe punkty podczas rekrutacji, a szkoła 
daje możliwość robienia wszelkich kursów, np. samoobrony,  
kurs płetwonurka, skoczka spadochronowego, wspinaczki 
górskiej. Ta szkoła daje nam certyfikaty, które mogą być 
bardzo przydatne podczas rekrutacji. A dwa, że jest to bardzo 
ciekawe przeżycie. Jest to lepsze niż spędzanie czasu przed 
komputerem. 
 
Czym dla Ciebie jest patriotyzm? 
Jest to całkowita miłość do ojczyzny. Jest to oddanie dla 
swojego kraju. W razie zagrożenia również walka za swoją 
ojczyznę. Nawet poświęcenie życie za Polskę. Patriotyzm 
niestety obecnie obumiera. Widać to na ulicach. Mało ludzi 

chodzi na marsze, typu „ku pamięci Żołnierzy Wyklętych”, na 
11 listopada. Niestety patriotyzm podupada, ale dla mnie jest  
i będzie miłością do Polski i walka za nią. 
 
Jak myślisz, czy na dzień dzisiejszy dużo osób poszłoby wal-
czyć o Polskę?  
Jak to ująłem poprzednio, wątpię w to, czy by dużo osób po-
szło. Jak dla mnie może 20-30% populacji poszło by walczyć 
od razu. 
 
Dlaczego tak się dzieje? 
Teraz mamy multikulturyzm, czyli przemieszanie rasowe, wy-
znaniowe. Nie jestem temu przeciwny, ale do pewnego stopnia. 
Głównym powodem podupadania patriotyzmu jest to, że są 
inne czasy, jesteśmy w UE. Wszyscy czują się bezpieczni, bo 
jest NATO, ONZ. A tak naprawdę, jak my sami sobie nie po-
możemy, to nikt nam nie pomoże. Takie jest moje prywatne 
zdanie. 
 
Patriotyzm jest związany z polityką w pewnym stopniu. Czy 
ona jest tylko dla osób starszych, czy młodzież powinna intere-
sować się polityką, tym co dzieje się w naszym kraju? 
Jest ona dla ludzi młodszych i zachęcam do interesowania się 

tym co dzieje się u nas w Polsce. Młodzież żyje z dnia na dzień i więk-
szość powie, że go nie interesuje polityka, bo go nie dotyczy. Ale póź-
niej jak wchodzą ustawy, to też dotyczą młodych. Na przykład weszła 
ustawa o e-papierosach. Każdy się dziwi dlaczego nie ma reklam, dla-
czego to jest zabronione. Mało kto słyszał o tym pewnie, że kupić moż-
na dopiero od 18 roku życia. I dopiero jak coś się stanie, młodzi zaczy-
nają się tym interesować. 
 
Jak zachęcić młodzież do interesowania się sprawami Polski? Jak 
rozbudzić patriotyzm? 
Jak ktoś nie poczuje od razu to ciężko jest w jakiś sposób zachęcić do 
interesowania się swoim krajem. Ja raczej nie jestem wstanie rozbudzić 
u młodych tej miłości do Polski. Mogę powiedzieć o powstaniach,  
o wojnach, że Polacy byli na wszystkich frontach, ale to nie zawsze 
trafi do drugiego człowieka. 
 
Czy brak tego patriotyzmu może być przyczyną wyjazdu młodych ludzi 
za granice? 
Myślę, że w jakimś stopniu tak. Mamy obecnie coś takiego jak wyścig 
szczurów, pogoń za pieniądzem. Ja to rozumiem, ale jeżeli chodzi  
o mnie, w życiu nie wyjechałbym z tego kraju. Mógłbym robić za naj-
niższą krajową, ale za bardzo kocham ten kraj, aby stąd wyjechać. 
 
Za co cenisz Polskę? 
Przede wszystkich za naszego ducha narodowego. Przy dużym zagroże-
niu Polacy by się jednak zmobilizowali i bronili tak jak trzeba, tak jak 
było to kiedyś. Polacy mają tego ducha walki. I to mi się w tej Polsce 
podoba najbardziej. 

Rozmawiała Paulina Malinowska 

Jak my sami sobie nie pomożemy, to nikt nam nie pomoże - Konrad Stańczyc 
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Denkmal – pierwszowojenne pomniki na terenie Gminy Łukta Po-

święcone są ofiarom Wielkiej Wojny (I Wojny Światowej) były po-
wszechnie wznoszone na terenie Niemiec. Niemal w każdej wsi czy 
miasteczku powstał tego typu pomnik. Zwykle wznoszono go w cen-
trum miejscowości, np. na głównym placu, przy kościele, na cmentarzu 
itp. Najczęściej były to skromne pomniki w formie niewielkiego obeli-
sku lub głazu z przytwierdzonymi tablicami, na których były nazwiska 
mieszkańców danej miejscowości poległych na frontach I Wojny Świa-
towej. Bogatsze pomniki były zdobione, lub na górze obelisku zwień-

czone orłem  
z rozpostartymi 
skrzydłami wy-
konany z brązu 
lub ze stali.  
W wielu wsiach 
znajdowały się 
pomniki ku czci 
żołnierzy pole-
głych na fron-
tach pierwszej 
wojny światowej 
w latach 1914-
1918. W Gminie 
Łukta takich 
pomników było 
10. Niektóre nie 
zostały zacho-
wane, po niektó-
rych zostały 
pozostałości. 

Łukta 
Pomnik odsło-
nięto w 1924 
roku. Nie został 
zachowany do 
dziś. 

Mostkowo 
P i e r w o t n i e 
pomnik został 
zlokalizowany 
w centrum wsi, 
przed dawnym 
b u d y n k i e m 
szkoły, po pra-
wej stronie 
drogi w kierun-
ku Dobrego 
Miasta. 
Z dawn ego 
założenia za-
chowała się 
tylko jedna tuja 
- pomnik został 
rozbity, a jego 
fragmenty wy-
korzystane jako 
f u n d a m e n t 
stodoły. Pod-
czas prac ziem-
nych natrafiono 
na akt erygacyj-
ny z listą czło-
nów stowarzy-
szenia wetera-
nów zaangażo-
wanych w bu-
dowę pomnika 
oraz fragment 
gazety z 30 
lip ca  192 2 
roku. Doku-
menty są prze-
c h o w y w a n e  
w miejscowej 
szkole. 
 
 

Plichta 
Napis widniejący na tablicy: Für Ehre 
und Recht • starben den Heldentod"."Den 
Schützen • der Heimat • die dankbare • 
Gemeinde". 
(Obrońcom Ojczyzny wdzięczni mieszkań-
cy). 

Pomnik stał po lewej stronie od wylotu 
drogi z Plichty do Taborza, na skraju miejscowości. Dzisiaj zostały 
zachowane resztki pomnika poświęconego mieszkańcom poległym  
w I wojnie św. (obecnie na prywatnej posesji). 

Florczaki 
W miejscowości również był pomnik ku czci poległym podczas I Woj-
ny Światowej. Jednak został on przebudowany i zaadoptowany przez 
parafię. Obecnie przedstawia Matkę Świętą, znajduje się przy kościele 
parafialnym. 

Łukta 

Mostkowo 

CIEKAWE 

Pomniki - część 1 

Plichta 

 
 

Źródło:  
www.lukta-city.pl, 

www.rowery.olsztyn.pl 
 

Gres 
 
 

Artykuł sponsoro-
wany przez  

Agroturystyka 
Glendoria 

Florczaki 

http://www.lukta-city.pl/
http://www.rowery.olsztyn.pl/
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HISTORIA 

Przemiany religijne i narodowościowe na terenie dawnej parafii i komor-

nictwa Łukta od czasów najdawniejszych do pierwszych lat po drugiej 

wojnie światowej. 500-lecie Reformacji. 
Rozdział 1. XIII – wieczna 
Łukta. Drewniany kościół 
Świętej Katarzyny. 
    
    Jeśli spojrzymy na mapę tere-
nów zamieszkałych przez poszcze-
gólne plemiona pruskie przed po-
jawieniem się Zakonu Krzyżackie-
go, to zauważymy, że obszar krzy-
żackiej parafii i komornictwa Łuk-
ta graniczący z Warmią i ciągnący 
się od takich wsi  jak Ględy i Za-
wroty na północy, do Biesala, 
Podlejek, Tomaryn i Śródki na 
południu znajdował się na połu-
dniowych krańcach Pogezanii, 
wschodnich obrzeżach Pomezanii  
i północnych skrawkach Sasinii. 
Prawie cały ten obszar był położo-

ny w dorzeczu górnej Pasłęki (Passarge). Po utworzeniu na terenach 
podbitych czterech diecezji: chełmińskiej, pomezańskiej, warmińskiej  
i sambijskiej zgodnie z propozycją legata papieskiego Wilhelma z Mo-
deny z 1242 roku i bullą papieża Innocentego IV „Hiis Gvae per di-
lectos” z 29 lipca 1243 roku opisywany tutaj obszar znalał się na pół-
nocno wschodnim obrzeżu diecezji pomezańskiej. Krzyżacy zaczęli 
intensywnie zasiedlać te tereny  w roku 1340, począwszy od nadania 
trzem braciom pruskim ziemię w Ramotach na prawie chełmińskim.  
Czy zatem właśnie ten rok należy uznać za datę powstania łukciańskiej 
parafii? Założenie takie jest niesłuszne, bowiem istnieją przekazy, że 
pierwszy drewniany kościół został zbudowany w Łukcie już w 1279 
roku. P. Gemershausen w swojej publikacji: „Sidlungsentwicklung der 
preussischen Amter Holland, Liebstadt und Mohrungen vom 13 bis 17 
Jahrhundert” (Zawiłości <procesu> zasiedlania pruskich rejonów Pasłę-
ka, Miłakowa i Morąga od 13 do 17 wieku), Marburg 1969, pisze, że 
parafia w Łukcie powstała przed końcem XIII wieku. Jest to bardzo 
prawdopodobne, bowiem na skrzyżowaniu pradawnych pruskich trak-
tów wiodących z północy na południe i z zachodu na wschód (przez 
obecny Pelnik ku Warmii) tuż przy rzece Łukta wpadającej do Pasłęki  
już w XIII wieku lub nawet wcześniej istniała pruska dworska wieś –
„kaymis”. (Przypomnę, że najniższą jednostką terytorialną u Prusów 
był lauks składający się z łąk i pól uprawnych oraz zabudowań zwa-
nych „kaymis”.) Stawiając kościół Świętej Katarzyny, Pomezanie  
z Łukty wypełnili swoje zobowiązania wobec Zakonu. Mógł on służyć 
jako świątynia chrześcijańska nie tylko mieszkańcom Łukty, ale także 
Prusom zamieszkującym pobliskie osady i grodziska – mam tu na myśli 
otoczone fosą grodzisko pruskie umiejscowione na wzniesieniu opły-
wanym przez strumień wypływający z jeziora Bubrinek, 0,5 km na 
południowy wschód od wsi Grazymy, datowane na XI-XIII wiek. Dru-
gim takim miejscem było grodzisko położone pomiędzy jeziorami 
Dreńskim dużym i Dreńskim Małym, a trzecim pruska osada w Worli-
nach. Zapewne wokół „przedkrzyżackiej” Łukty istniały inne osady 
pruskie, ale śladów po nich nie znaleziono. 
   Krzyżacy zaproponowali na patronkę kościoła w Łukcie świetą Kata-
rzynę. Musiała to być Katarzyna Aleksandryjska, gdyż inne święte  
o tym imieniu były kanonizowane w wiekach późniejszych (druga  
w kolejności, Katarzyna Szwedzka, dopiero w roku 1484). Według 
wielu badaczy jej życiorys (patrz Wikipedia: Katarzyna Aleksandryj-
ska) nawiązywał do losów Hypatii, słynnej aleksandryjskiej uczonej, 
wyznawczyni filozofii Platona, astronomki, która wynalazła astrola-
bium i prawdopodobnie należała do grona greckich prekursorów teorii 
heliocentrycznej – na pewno znała dzieła Arystarcha z Samos. Nauczała 
pogan i chrześcijan, sama była poganką. Katarzyna Aleksandryjska była 
patronką między innymi uniwersytetów, uczonych, studentów, zawo-
dów związanych z kołem. Dawniej w jej święto kończył się czas wypa-
sów i zaczynał się czas strzyżenia owiec. Najważniejsze jest jednak to, 
że opiekowala się ziemiopłodami. 
   Wybór patronki kościoła w Łukcie nie był przypadkowy.  Zakonowi 
zależało na tym, aby po pewnym czasie jesienne święto plonów zaczęło 
wiernym kojarzyć się ze świetą Katarzyną, a nie z pruskimi dożynkami 
„metele”, gdy Prusowie oddawali bóstwu Kurche (Curche) ostatni snop 
zboża. Zawołanie do tego bóstwa było umieszczane na sztandarach 

bojowych. Zapewniało ono pomyślność w polu i w walce; oddawanu 
mu trzecią część łupów wojennych.  
   Przypomnę, że w kalendarzu pruskim istniały tylko dwie pory roku: 
letnia i  zimowa. W kwietniu obchodzono Pergrubi, święto odradzającej 
się przyrody, rozpoczynajace lato (dagis) trwające do połowy paździer-
nika, gdy zaczynała się zima (semo).  Święto „ziemiennika” w paź-
dzierniku oznaczało wejście w okres zimowy. Świętowano po zgroma-
dzeniu zapasów siana, drewna i wielkim uboju zwierząt – na zimę zo-
stawiano ilość zabezpieczającą wykonanie prac polowych i odtworzenie 
stada.   
   Po jakimś czasie Krzyżakom udało się rozpowszechnić wśród Prusów 
obyczaj świętowania Wielkiej Nocy, czyli Niedzieli Zmartwychwstania 
Pańskiego, i Bożego Narodzenia w miejsce opisanych tutaj świąt po-
gańskich. Nawracanie na nową wiarę nie było procesem łatwym. Szcze-
gólnie trudno było Prusom  zrozumieć tajemnicę Zmartwychwstania 
Jezusa oraz obecność ciała Jezusa w Komunii Świętej.  Do wyjaśniania 
owych tajemnic wiary katolickiej kapłani wykorzystywali umieszczone 
na ołtarzu  średniowieczne obrazy lub przedstawienia figuralne. Mogły 
to być obrazy lub figury przedstawiające ukrzyżowanego Jezusa, Naj-
świętszą Marię Pannę z Dzieciątkiem (będącą symbolem organizacji, 
która nosiła nazwę Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu 
Niemieckiego w Jerozolimie) oraz inne przedstawienia ze Starego  
i Nowego Testamentu.  Ważne miejsce w tym średniowiecznym koście-
le zajmowała jego  patronka Święta Katarzyna.  Jak ołtarz i wnętrze 
kościoła naprawdę wyglądały, możemy się tylko domyślać. 

Jan Dąbrowski 
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Masz ciekawe informacje, chcesz zamieścić artykuł? Skontaktuj sie z nami! 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2b, 14-105 Łukta, tel.+48 (89) 646 64 64, e-mail: gok@goklukta.pl 

Szczegółowe informacje na stronie GOK-u: www.goklukta.pl 

10-11.02.2017 r. 

18:00 – Ciemniejsza strona Greya – premiera 

20:30 – Ciemniejsza strona Greya – premiera 

 

12.02.2017 r. 

17:00 – Ciemniejsza strona Greya – premiera 

19:30 – Ciemniejsza strona Greya – premiera 

 

14.02.2017 r. WALENTYNKI 

17:00 – Ciemniejsza strona Greya – premiera 

19:30 – Ciemniejsza strona Greya – premiera 

 

17-18.02.2017 r. 

17:30 – Ciemniejsza strona Greya – premiera 

20:00 – Ciemniejsza strona Greya – premiera 

 

19.02.2017 r. 

17:00 – Ciemniejsza strona Greya – premiera 

19:30 – Ciemniejsza strona Greya – premiera 

21-23.02.2017 r. 

18:00 – Sztuka kochania.  

 Historia Michaliny Wisłockiej 

 

24.02.2017 r. 

17:00 – Sztuka kochania.  

 Historia Michaliny Wisłockiej 

19:00 – Ciemniejsza strona Greya 

 

25.02.2017 r. 

17:15 – Sztuka kochania.  

 Historia Michaliny Wisłockiej 

19:00 – Ciemniejsza strona Greya 

 

26.02.2017 r. 

16:00 – Sztuka kochania.  

 Historia Michaliny Wisłockiej 

18:00 – Ciemniejsza strona Greya 

 

W marcu: „Ozzy”, "Munio: Strażnik Księżyca" 

oraz „Porady na zdrady” 

 Kino 

NASZA GMINA ŁUKTA 

Kino zastrzega sobie możliwość zmiany w repertuarze 

Jedną z najpopularniejszych imprez w naszym kalen-

darzu wydarzeń kulturalnych są Kaziuki, świętowane 

ku czci wspólnego patrona Polski i Litwy królewicza 
Kazimierza. W Wilnie już od 400 lat odbywają się  

z okazji jego święta jarmarki, kiermasze i występy ar-

tystyczne. 

Podczas Kaziuków miłośnicy kresowej kultury będą 

mieli okazję obejrzeć występ zespołu Solczanie. Ze-
spół, który będzie wkrótce obchodził 30-lecie swojego 

istnienia, składa się z trzech grup – wokalnej, tanecz-

nej i kapeli. Jego nazwa pochodzi od miejscowości,  
z której pochodzą jego członkowie – Soleczniki nad 

rzeką Solczą, 45 kilometrów od Wilna. Okolicę Solecz-

ników zamieszkuje wielu Polaków, toteż zespół kulty-
wuje polską tradycję. Zespół tworzą osoby, które łączy 

zamiłowanie do folkloru. Inspirację czerpią z tradycji 

Wileńszczyzny oraz różnych regionów Polski.  

Widowisko jest szczególnym wydarzeniem dla miłośni-
ków folkloru, niepowtarzalną okazją, by nacieszyć 

oczy barwnymi strojami ludowymi z wielu regionów 

Polski. Zespół prezentuje także pieśni i tańce białoru-
skie, ukraińskie, rosyjskie oraz wileńskie – czyli te, 

jakimi bogata jest Ziemia Solecznicka. W swoim re-

pertuarze mają też piosenki religijne, a także wiązan-

kę pieśni patriotycznych i biesiadnych.  

Serdecznie Zapraszamy! 

Trwa internetowa sprzedaż biletów na 

film „Ciemniejsza strona Greya” 


