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W tym miesiącu mamy dla Was niespodziankę - nowy dział zatytułowany „Nasze zdrowie”. Będziemy starali się w nim 
co miesiąc poruszać ważne kwestie związane ze zdrowiem, dietą, ale przede wszystkim stylem życia i świadomym od-
żywianiem. W tajniki zdrowego życia wprowadza nas Pani Magdalena Mudry. 
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Ferie z GOKiem  

i biblioteką 

„Wszyscy, co go tutaj  

znali, mówili na niego  

Anders”   

 - Barbara Górniak 

 Kilka pozytywnych 

zmian 

- Magdalena Mudry 

Odwiedź też stronę sztabu WOŚP Łukta na facebook-u oraz: 
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WIEŚCI Z GMINY 

W dniu 22 stycznia br. we Florczakach doszło do pożaru domu jednorodzinne-

go, w wyniku którego ucierpiało 5 osób, stracili cały swój dobytek. Dom po po-

żarze nie nadaje się do zamieszkania. Potrzebne są pieniądze na remont domu 

oraz na zakup innych niezbędnych pogorzelcom rzeczy. W tej sytuacji liczy się 

każda złotówka, dlatego zwracamy się z prośbą o wpłaty dla poszkodowanych. 

Wsparcia można udzielać poprzez wpłaty: 

 

OSP Florczaki 

11 8857 1012 2007 0705 0539 0002 

tytułem: Pomoc dla pogorzelców Florczaki  
 

Wpłat można też dokonywać przez portal zrzutka.pl pod adresem: zrzutka.pl/rnbbn8 

 Prosimy o pomoc dla pogorzelców 

4 lutego 2022 r. Gmina Łukta przekazała 

Zakładowi Gospodarki Komunalnej nowy 
ciągnik wraz z osprzętem (ładowacz czo-
łowy, zamiatarka, pług do śniegu) oraz 
wóz asenizacyjny, które będą obsługiwały 
gminę w zakresie gospodarki wodno-
kanalizacyjnej, utrzymania czystości na 
ulicach oraz odśnieżania. Z funduszy Pol-
skiego Ładu Gmina Łukta na rzecz ZGK 
zrealizuje kolejne ważne inwestycje - mo-
dernizacja kotłowni oraz podłączenie 
miejscowości Florczaki i Kotkowo do 
sieci wodociągowej w Łukcie.  

Urząd Gminy w Łukcie 

 ZGK w Łukcie otrzymał nowy ciągnik 

Jesteśmy firmą, której działalność opiera się na skupie su-
rowców wtórnych, przede wszystkim makulatury, kartonu  
i folii oraz odpadów rolniczych. Swoją ofertę kierujemy do 
przedsiębiorstw, a także gospodarstw rolnych. Nasze do-
świadczenie oraz zaplecze techniczne, magazynowe i lo-
gistyczne sprawiają, że możemy zagwarantować szybką  
i rzetelną realizację powierzonych nam zleceń. Przejmuje-
my obowiązki związane z odbiorem i transportem surow-
ców z miejsca i w terminie wskazanym przez Klienta. Na-
sza Firma posiada wszelkie zezwolenia na zbieranie  
i transport odpadów. Dzięki temu możemy w pełni legalnie 
i kompleksowo świadczyć usługi w zakresie ochrony śro-
dowiska. 
 
Od 15 lutego nasza Firma planuje na terenie Gminy Łukta 
rozpoczęcie zbiórki odpadów rolniczych takich jak: folia po 
balotach, worki po nawozach typu big-bag, czarna folia 
pryzmowa, sznurek po balotach, siatka. Z naszych ustaleń 
wynika, że zainteresowanie ze strony Rolników, tego typu 
usługą, jest bardzo duże. 
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KULTURALNY I WSPOMNIENIOWY SPACER PO GMINIE ŁUKTA 

„(…) Nie ma już potrze-

by prowadzić dziennika podróży, 

kiedy można fotografować i wy-

syłać te fotografie za pomocą 

portal i  społecznościowych  

w świat, zaraz i każdemu. Nie ma 

potrzeby pisać list, skoro łatwiej 

jest zadzwonić. Po co czytać gru-

be powieści, skoro można zanu-

rzyć się w serialu? Zamiast wyjść 

na miasto, żeby rozerwać się z przyjaciółmi, lepiej za-

grać w grę. Sięgnąć po autobiografię? Nie ma sensu, 

skoro śledzę życie celebrytów na Instagramie i wiem  

o nich wszystko (…)” – to fragment tekstu wykładu no-

blowskiego „Czuły narrator" Olgi Tokarczuk.  

Nasz coraz bardziej ubożejący świat… Z jednej 

strony powinniśmy być dumni, że ludzkość osiągnęła tak 

ogromny postęp w dziedzinie nauki. Można rzec  

z pełnym przekonaniem, że dzięki permanentnie poja-

wiającym się technicznym nowinkom świat jest na wy-

ciągniecie ręki… Internet pozwala w każdej chwili zaj-

rzeć do każdego zakątka na Ziemi, dzięki niemu mamy 

też nieograniczony dostęp do wiedzy, informacji. Tylko 

usiąść i czytać.  

W każdej chwili też możemy chwycić za telefon  

i (dzięki czemuś takiemu jak WhatsApp) widząc na ekra-

nie interlokutora porozmawiać z nim. A jeśli tylko naj-

dzie nas ochota - włączamy film lub słuchamy ulubionej 

piosenki. Ba, możemy otworzyć blog, konto na Facebo-

oku, profil na Instagramie i pisać… głównie oczywiście 

o sobie i o czym tylko żywnie się nam podoba, byle tyl-

ko zaistnieć w wirtualnym świecie! Efekt jest najczęściej 

mało ciekawy, gdyż pozbawieni samokrytyki 

(zachłyśnięci sobą), nie potrafimy rozsądnie 

„zareklamować się”.  

Czasem zerkam na „promujących” siebie i od 

razu rzuca mi się w oczy infantylny język, podrasowane 

fotki. (Na marginesie dodam, że poprawne i interesujące 

pisanie to żmudny proces, nad którym trzeba nieustannie 

pracować. Podobnie zresztą jak z fotografowaniem, na-

wet przez najmniejsze ef.)     

Rzec by można, że dzięki postępowi nauki świat 

wokół nas stał się bardzo ciekawy (pewnie tak), ale czy 

wszystkie techniczne cudeńka, aby na pewno czynią nas 

bardziej zauważanymi, mądrzejszymi, dalece wszech-

stronnymi i szczęśliwymi? Czy stukając w klawiaturę 

lub ekran zastanawiamy się, że wrzucone do nasze 

(najczęściej) nieporadne refleksje na jakiś temat lub fotki 

z imprez, miejsc, w których byliśmy mogą kogoś zainte-

resować? Fakty mówią, że najczęściej mamy ciągle to 

samo, raczej niewielkie grono odbiorców. Na szczęście 

niektórzy z czasem zaczynają rozumieć, że niewiele wy-

nika z ich internetowych informacji, z „kółka wzajemnej 

adoracji”.        

Kilka lat temu w USA grono naukowców 

(psychologów i socjologów) postanowiło sprawdzić, 

dlaczego z roku na rok wzrasta liczba samobójstw w tym 

kraju. Zdecydowano się też na poznanie przyczyn despe-

rackiego kroku. I co się okazało? Głównym powodem 

rezygnacji z życia była… samotność.   

To chyba jeden z największych paradoksów losu 

ludzkiego XXI wieku: technika zbliżyła nas do siebie do 

niewyobrażalnych wymiarów i jednocześnie sprawiła, że 

jesteśmy coraz bardziej… samotni.   

Człowiek, z czego zapewne większość z nas zda-

je sobie sprawę, jest stworzeniem stadnym. Musi być 

blisko kogoś, musi rozmawiać. Szczególnie może dziś, 

gdy niekończąca się pandemia coraz bardziej ogranicza 

nasze relacje. Zdalna - choćby na największym ekranie – 

rozmowa, nigdy nie zastąpi bezpośredniej!  

Na przestrzeni wieków (bez komputerów i tele-

fonów) wykształciliśmy dwie specyficzne formy, które 

są niemal święte dla człowieka i umożliwiają bliższe 

porozumienie się, to braterstwo i przyjaźń. Czym się 

różni jedno od drugiego? Braterstwo, według definicji 

słownikowej, polega na solidarności i koleżeństwie. 

Przyjaźń to coś w rodzaju jedności dusz. I tego status 

quo nie zmieni najdroższy smartfon! 
Dygresja: niejednokrotnie, gdy rozmawiam  

z młodymi ludźmi, staram się ich przestrzec przed szafo-
waniem słowem przyjaźń. - Zachowujcie dystans do in-
nych zanim ich bliżej nie poznacie - mówię i dodaję, że 
na przyjaźń pracuje się długo, najczęściej od najmłod-
szych lat. Najlepszym fundamentem jej budowania  
i utrwalania jest nasze życie, to przy rozwiązywaniu do-
skwierających nam problemów przekonujemy się, czy 
możemy liczyć na kogoś.     

Myślę, że w dzisiejszym świecie coraz trudniej  
o przyjaźń, a coraz łatwiej o… samotność. Jak powie-
dział poeta: „Ludzi coraz więcej, a człowieka coraz 
mniej”.  

Mam już sporo lat, niejedno w życiu przesze-
dłem i otwarcie przyznam, że rzadko spotykałem ludzi 
zadowolonych ze swojego losu. (Czy pełne szczęście 
jest w ogóle możliwe? Przecież mówi się, że każdy z nas 
dźwiga krzyż, lżejszy lub cięższy.) Filozoficznie (i tro-
chę ironicznie) można by się zastanowić, czy w obecnej 
Polsce można być szczęśliwym? Naturalnie, to zależy, 
co rozumiemy pod tym pojęciem. Dla wielu z nas na 
przykład szczęściem może być to, że pod względem fi-
nansowym spokojnie przeżywamy miesiąc...     

Wróćmy jednak do ludzkiej s a m o t n o ś c i.               
„Ludzie samotni mają samotność wypisaną na 

twarzy. Ta samotność tak bardzo w nich wrosła, że aż 
boli. A nie z każdym bólem człowiek potrafi sobie pora-
dzić. Samotny człowiek zamyka się w swojej samotności 
jak w kokonie. Nie mając w nikim oparcia cierpi i z tym 
cierpieniem jest sam. Ale to nie samotność boli. Boli 
brak drugiego człowieka”. (Hanna Korcz „Samotność 
wśród ludzi.) 

I już prawie na koniec zacytuję fragment recen-
zji zamieszczonej na portalu BRYK PL (brak danych 
autora) o książce Janusza Leona Wiśniewskiego Sa-
motność w sieci.  

 NASZ UBOŻEJĄCY ŚWIAT 
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WYDARZENIA 

„(…) Dzięki temu, że główne postaci powieści 
dzieli przepaść rzeczywistej odległości, nie patrzą sobie 
w oczy, nie widzą siebie nawzajem, łatwiej jest 
im poruszać krępujące materie, łatwiej opowiedzieć 
o swych trudnościach i kłopotach, zwierzyć się z tego, 
co leży im na sercu, czegoś osobistego, o czym nie mogą 
rozmawiać ze swoimi bliskimi, gdyż się wstydzą 
lub czegoś obawiają. Internet usuwa wszystkie takie barie-
ry, daje im możliwość wygadania się, wypróżnienia z tego 
wszystkiego, co ich męczyło, prześladowało. Rozmowa 
leczy ich wzajemnie, stają się swoimi wybawcami, gdyż 
na co dzień mężczyzna pochłonięty jest swą pracą, 
a tajemnicza kobieta żyje w związku małżeńskim, który 

zupełnie jej nie odpowiada, nie satysfakcjonuje)”.  
Może i takie postępowanie ma w sobie coś z tera-

pii, ale…  co dalej?  
Tak dziś u większości z nas wygląda proza życia.  

I nieważne czy dotyczy to nastolatków, czy dorosłych. 
Nasz świat często jest zastygły, zimny. Niczym lawa  
przechodzi z jednej postaci w drugą, jest pełen ciepła,  
a potem zmienia się w chłodny  głaz. Bez względu na 
wiek, nasz świat jest podobny. Jedyne co nas w nim różni,  
to codzienność niosąca wielorakie wyzwania. Łączy nato-
miast coraz większa - nie tylko - duchowa ubogość.      

 
Stanisław Raginiak 

Od kilku miesięcy prowadzę w dwóch ośrod-

kach kultury, zajęcia z malarstwa.  
W grupach mam tylko kobiety i dorastające 
dziewczynki (panowie niestety nie byli zainte-
resowani). Od jakiegoś miesiąca zauważyłam 
niesamowity postęp w malarstwie jakiego do-
konały uczestniczki zajęć.  
Zauważyłam też, że nie tylko o progres w ma-
lowaniu tutaj chodzi. Równie cenne są nasze 
wielopokoleniowe spotkania, rozmowy pod-
czas tworzenia, opowieści z życia i po prostu 
wspólne spędzanie czasu nad tworzeniem.  
Kiedyś kobiety spotykały się na wspólnym 
darciu pierza, czy tkaniu, dzisiaj zwyczaj ten zanikł całkowicie. Po naszych spotka-
niach widzę, jakie to było istotne dla nawiązania więzi wielopokoleniowej i poczu-
cia wspólnoty w społeczności kobiet.  
Dziś odpowiedzią na tę potrzebę, są spotkania w coraz bardziej popularnych Kobie-
cych Kręgach. Nasze spotkania przy tworzeniu nastawione są na naukę malarstwa, 
jednakże atmosfera jaka na nich panuje przypomina bardzo tę z Kobiecych Krę-
gów. Kreatywne spędzanie czasu w towarzystwie innych ludzi buduje więź  
i poczucie wspólnoty. 

Helena Michel 

Ferie zimowe już się skończyły i czas wrócić 

do rzeczywistości, ale nikt nie zabroni nam 
trochę powspominać! 

Łukta 
Podczas tegorocznych ferii z GOKiem i bi-
blioteką każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piąt-
ku. Dla miłośników literatury i filmu Marta 
Szymańska z biblioteki przeprowadziła zaję-
cia kreatywno-literackie oraz filmowe poran-
ki. Fani rękodzieła i rysunku mogli uczestni-
czyć w zajęciach rękodzielniczych oraz w 
zajęciach nauki rysunku „Kreseczka” prowa-
dzonych przez Katarzynę Miszczuk. Specjal-
nie dla wielbicieli dobrej kuchni warsztaty kulinarne przeprowadziła 
Agnieszka Karmiłowicz. Znalazło się także coś dla amatorów śpiewania, 
czyli karaoke, które poprowadziła Violetta Seweryn. Nie zapomnieliśmy o 
sympatykach gier planszowych. Specjalnie dla nich Grzegorz Malinowski 
przeprowadził cykl warsztatów z projektowania gier planszowych. Nie 
zabrakło oczywiście typowych rozgrywek w gry planszowe oraz spotkań w 
„game roomie”, gdzie do dyspozycji graczy zostały oddane: dart, konsola 
PS4, czy popularne piłkarzyki. Serdeczne podziękowania kierujemy do 
Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie za wsparcie zajęć dla 
dzieci. 

 Ferie z GOKiem i biblioteką 

 Więzi wielopokoleniowe i wspólnota w społeczności kobiet 

Agnieszka Karmiłowicz 
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Komorowo 
Ferie zimowe to zaraz po wakacjach wyczekiwany czas przez dzieci. W naszej 

świetlicy, każdy znalazł jakieś zajęcie dla siebie. Przygotowaliśmy atrakcje, takie 

jak: gry planszowe, turniej bilarda i tenisa stołowego, kalambury, zajęcia kulinar-

ne, gdzie wspólnie upiekliśmy ciasto, zajęcia plastyczne.  

Na zakończenie ferii odbyło się ognisko z kiełbaskami.  

Choć bardzo szybko minęły te dwa tygodnie myślę, że wszyscy zrelaksowali się 

wystarczająco, by wypoczęci i pełni sił powrócić do szkolnych zajęć.  

 

Sylwia Wiśniewska 

Kozia Góra 
Zajęcia, które odbyły się podczas ferii zimowych były bardzo 

urozmaicone, począwszy od zabaw ruchowych, po przez gry 

świetlicowe i planszowe, na zajęciach plastycznych i kulinar-

nych kończąc. Odbył się również bal karnawałowy, gdzie odwie-

dził nas Święty Mikołaj. Oczywiście nie zapomniał o prezentach 

i obdarował wszystkie dzieci słodkim upominkiem. 

Anna Kaczówka 

Florczaki 
Podczas tegorocznych ferii zimowych w naszej świe-
tlicy królowała sensoplastyka oraz zajęcia kulinarne. 
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w ponie-
działki oraz w środy. 
Sensoplastyka - co to takiego? Najprościej mówiąc jest 
to plastyka wykorzystująca wszystkie zmysły. Czyli 
plastyka sensoryczna dla każdego, od kilku miesięcy 
aż do późnej starości. Jak to możliwe? Sekret tkwi  
w używanych „materiałach”- są to tylko i wyłącznie 
łatwo dostępne i naturalne produkty dostępne w każ-
dym „spożywczaku”. Ryż, mąka, kasza, olej, barwniki 
spożywcze - wszystko tanie i bezpieczne dla użytkow-
ników. 

W naszej świetlicy odbyły się dwa warsztaty z wyko-
rzystaniem sensoplastyki - były to, tak modne ostatnio, 
naturalne slimy („slajmy"), do których użyliśmy mąki 
ziemniaczanej i pszennej oraz oleju, wody i odrobinę 
barwnika. Kolejne warsztaty z plastyki sensorycznej to 
naturalny piasek kinetyczny - tu wykorzystaliśmy 
mąkę ziemniaczaną, olej rzepakowy i barwniki.  
Na pierwszych zajęciach kulinarnych - uwielbianych 
przez dzieci przygotowywaliśmy czekoladowe gofry  
z owocami, bitą śmietaną oraz kolorowymi posypkami 
- pychota! Natomiast na drugich zajęciach każdy mógł 
własnoręcznie przygotować sobie koktajl owocowy. 
Nie zabrakło też wspólnych zabaw, układania puzzli, 
klocków i kolorowanek. 

Agnieszka Karmiłowicz 

Ględy 
Przez całe ferie w świetlicy 

gościliśmy przeszło 30 osób,  

a wśród nich dzieci, młodzieży 

oraz dorosłych. Podczas zimo-

wej przerwy w nauce rozgrywa-

liśmy turnieje w tenisa stołowe-

go, jak i gier planszowych. 

Odbyły się zajęcia, podczas 

których tworzyliśmy mydełka,  

a także uczestniczyliśmy  

w warsztatach z upcyklingu  

w ramach projektu „W Ględach 

mieszkamy, ekologię wspieramy”. Dzięki projektowi mogliśmy również 

uczestniczyć dwa razy w tygodniu w zajęciach aerobowych oraz jogi. 

Ferie zakończyliśmy zabawą karnawałową z animatorami, gdzie wszyscy 

wspaniałe się bawili. 

Anna Wiśniewska 

Pelnik  
W pierwszym tygodniu ferii zostały zorganizowane zajęcia sensoryczne - „piankolia”. 

Zdobiliśmy również słoiczki gliną. Nie zabrakło zajęć kulinarnych, podczas których 

zrobiliśmy pizzę, a jak wiadomo dzieci lubią ją najbardziej! W drugim tygodniu odby-

ły się zajęcia „kremolina”. Jest to masa sensoryczna, która bardzo spodobała się dzie-

ciom.  

W Pelniku odbyły się również warsztaty teatralne organizowane przez Stowarzyszenie 

Isąg. Fundusze na te działania zostały pozyskane ze środków „Aktywni Obywatele 

fundusz krajowy finansowanego z funduszu EOG”. 

Barbara Syjczak 

Zajączkowo  
Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony, wolny czas odpoczynku od nauki, czas bez-
troskiej zabawy na śniegu. Z okazji ferii w świetlicy przygotowaliśmy: zajęcia rozwijające zain-
teresowania – warsztaty muzyczne, ruchowe, kreatywne oraz gry. Najbardziej wyczekiwanym 
wydarzeniem pierwszego tygodnia ferii był wyjazd do kina GOK w Łukcie, gdzie dzieci obejrza-
ły seans pt: „Sing 2”. Świetna bajka, zabawne sceny, grupa dzieci zadowolona, a uśmiech naj-
młodszych bezcenny.  
Atrakcją drugiego tygodnia na zakończenie ferii było zorganizowane dla dzieci ognisko, które 
odbyło się dnia 03.02.2022 r. przy świetlicy wiejskiej. Pogoda sprzyjała wspólnemu pieczeniu 
kiełbasek. Były ciekawe i wesołe rozmowy, słodki poczęstunek i wszyscy świetnie się bawili. 
Wszystko co dobre szybko się kończy, ferie też dobiegły końca. Dziękujemy sponsorom: sołtyso-
wi i radzie sołeckiej ze wsi Zajaczkowo. Serdecznie również dziękujemy rodzicom p. Hani Tuzik 
oraz Agnieszce Jedamskiej, które zaangażowały się w organizacje spotkania, poświęcili swój 
czas oraz pomoc przy przygotowaniach  

Violetta Seweryn 
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Rokrocznie na od-

działach okulistyki 
dziecięcej hospitalizo-
wanych jest kilkanaście 
tysięcy pacjentów. Spe-
cjaliści zwracają uwagę 
również na krótko-
wzroczność wśród 
dzieci i młodzieży, 
która w coraz większej 
liczbie krajów przybie-
ra charakter epidemicz-
ny, co ma bezpośredni 
związek z nadmiernym 
korzystaniem z urzą-
dzeń elektronicznych, 

więc jest to bardzo ważny cel tegorocznej zbiórki. 

W niedzielę, 30 stycznia 2022 roku, wolontariusze 30. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyszli na ulice nie 
tylko polskich miast, ale także w kilkudziesięciu krajach na 
świecie. Przez 30 lat działalności, Fundacja WOŚP wyposaża 
w sprzęt medyczny szpitale w całej Polsce. Sukces Orkiestry 
jest sukcesem wszystkich, którzy chcą pomagać przekazując 
datki zarówno w dniu zbiórki, jak i w trakcie całorocznej dzia-
łalności Fundacji.   

Według mnie, organizacja finału WOŚP jest już łukciańską 
tradycją. Co roku zgłaszany jest Sztab WOŚP Łukta, który 
wspierany jest również przez nowych, debiutujących chętnych 
wolontariuszy. W tym roku najmłodsi nasi wolontariusze mieli 
od 3 lat do 1 roku. Już od najmłodszych lat można pokazywać 
jak ważne jest pomaganie drugiemu człowiekowi. 

Nasz Sztab zaczął „działać” już od piątku, gdzie na sali gimna-
stycznej w szkole w Łukcie rozpoczął się Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Drużyn Czteroosobowych. Pięć drużyn zmagało się  
o puchar WOŚP pod czujnym okiem sędziego pana Bogdana 
Purzyckiego. Można było zobaczyć uczciwą, sportową rywali-
zację. 

W szkole w Łukcie, na sali gimnastycznej, od godz. 10.00,  
w sobotę, rozpoczął się DZIEŃ ZABAW DLA DZIECI. Jedną 
z atrakcji był dmuchawiec zasponsorowany przez firmę Bartbo. 
Dzieci brały udział w tańcach integracyjnych, zabawach i kon-
kursach prowadzonych przez wolontariuszki. Dodatkową atrak-
cją była loteria fantowa, gdzie każdy los wygrywał. 

Drugim WOŚP-owym akcentem w sobotę było WIELKIE 
MORSOWANIE WE FLORCZAKACH. Pokazano, że zimna 
woda czy padający śnieg nam nie straszny. Wspólna kąpiel 
rozpoczęła zabawę. Następnie można było ogrzać się przy 
ognisku, zjeść kawałek ciasta kupiony na kiermaszu i wylicyto-
wać fanty podczas mini licytacji. 

W niedzielę, 30 stycznia, dzień zaczęliśmy od kiermaszu ciast, 
gdzie można było kupić słodkości, ale również bigos czy żurek. 
Dziękujemy wszystkim osobom, które chciały podzielić się 
swoimi pysznymi wypiekami. 

O 16:30 rozpoczął się główny 30. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Po oficjalnym rozpoczęciu na scenie jako 
pierwszy wystąpiła, pod czujnym okiem pani instruktor Małgo-
rzaty Szyłejko, grupa taneczna BALECIK. Oglądając najmłod-
sze uczestniczki, mogliśmy zauważyć wrażliwość, delikatność  
i wielki talent w małych osóbkach. Kolejnymi artystami na 
WOŚP-owej scenie była starsza grupa taneczna MANIAC, 
która nastroiła nas pozytywnie i dała kolejne piękne wrażenia. 
Pogoda tego dnia nas nie rozpieszczała, bo towarzyszył nam 
wiatr, co przyczyniło się do wyłączenia prądu podczas finału. 
Jednak nie przeszkodziło to kolejnemu występowi, jakim była 
premiera HYMNU WOŚP Łukta, napisanego przez jedną wo-

lontariuszkę, specjalnie na tą okazję. Przy świetle latarek i tele-
fonów, grupa wolontariuszy wraz z publicznością po raz pierw-
szy zaprezentowała WOŚP-ową piosenkę. Prąd „wiedział”, 
kiedy ma się włączyć ponownie, więc kolejni artyści mogli 
wystąpić  przy pełnym świetle. Ciekawa choreografia, świetna 
muzyka i najzdolniejsze tancerki. Trzecia grupa Pani Małgo-
rzaty Szyłejko zaraziła nas pozytywną energią. Nasz finał opie-
rał się na występach naszych lokalnych artystów, więc jako 
kolejni zaprezentowała się grupa przyjaciół. Trzy osoby, którzy 
wspólnie tworzą dźwięki. Spotykają się w wolnym czasie, aby 
rozwijać swoją pasję, jaką jest muzyka. Do spędzenia czasu  
w miłej, muzycznej atmosferze zaprosili nas Dagmara, Weroni-
ka i Hubert. Jako ostatnia na scenie wystąpiła, znana łukciań-
skim scenom, Anna Świętochowska. Śpiewa od dziecka, ale od 
niedawna zaczęła poważniejszą przygodę ze śpiewaniem. Ra-
zem mogliśmy pośpiewać znane przeboje. Myślę, że ten wy-
stęp był przyjemnością dla naszych uszu. 

W przerwach między występami prowadzone były licytacje. 
Można było „powalczyć” m.in. o złote serduszka (zawieszki), 
vouchery na różne usługi, noclegi. Licytowano inne fanty  
i przedmioty przekazane przez lokalnych przedsiębiorców oraz 
mieszkańców.  

Ze względu na pogodę Światełko do Nieba zorganizowane 
zostało w sali kinowej. Polegało na ponownym odśpiewaniu 
Hymnu WOŚP Łukta przy zgaszonym świetle. 

Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich osób zaangażowa-
nych w to wydarzenie, dlatego ogromne wyrazy uznania oraz 
podziękowania należą się wszystkim Wolontariuszom i wszyst-
kim tym, którzy pracowali przy przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu Finału. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej  
w Łukcie, Dyrekcji GOK Łukta, Sołectwu Florczaki, miesz-
kańcom gminy i gościom za hojność, wsparcie i wytrzymałość 
oraz okazane serce dla podopiecznych Fundacji Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy.  

W tym roku pobiliśmy REKORD!  

Kwota zebrana to: 29 803,02 zł! 

DZIĘKUJEMY! 

W imieniu Wolontariuszy, pragnę 
przekazać, że jesteśmy szczęśliwi  
z przebiegu finału. Cieszymy się, 
że mogliśmy spotkać się z Wami 
bezpośrednio, po roku przerwy. 
(Poprzedni finał odbył się ONLI-
NE). Jesteśmy dumni, że możemy 
być wolontariuszami WOŚP.  

Chcemy grać do końca świata i jeden dzień dłużej! 

Paulina, Sztab WOŚP Łukta 

30. Finał WOŚP. Przejrzyj na oczy!  
Zbiórka pieniędzy na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

Wraz z nastającą jesienią i zimą, mieszkańcy Ględ, nadal 

aktywnie biorą udział w projekcie realizowanym przez Stowa-
rzyszenie ,,Razem dla Ględ’’. Niektóre z tych działań są konty-
nuacją wcześniejszych, inne zaś to zupełnie nowe wyzwania:  

- W ramach działa-
nia ,,Ruch to zdrowie’’ 
w październiku rozpo-
czął się cykl zajęć ru-
chowych mających na 
celu poprawę kondycji 
fizycznej mieszkań-
ców. Pierwsze z nich, 
to spacery Nordic 
Walking pod przewod-
nictwem pani Małgo-
rzaty Brzóski, która 
uprawia ten sport już 
od 20 lat. Były to in-
tensywne marsze, pod-
czas których pokony-
wano około 8 tysięcy 
kroków. Trasę mar-
szów wytyczała jak 
zwykle pani Danusia – 
mieszkanka Ględ, któ-
ra bardzo dobrze zna 
okoliczne drogi i orientuje się w terenie. 

- Od października, również rozpoczęły się zajęcia Jogi, na któ-
rych można zrelaksować zarówno swoje ciało, jak i umysł. Pro-
wadząca te zajęcia, to także pani Małgosia Brzóska, która jest 
wykwalifikowaną trenerką jogi, absolwentką wielu kursów  
w tym kierunku. Według niej joga, to sposób na poznanie sie-
bie, poszukiwanie balansu na zdrowe i szczęśliwe życie. Tre-
nerka proponuje bardzo ciekawe zestawy ćwiczeń, które poma-
gają wysmuklić sylwetkę, osiągnąć harmonię, wyciszyć się, czy 
też złagodzić różnego rodzaju dolegliwości bólowe. Udziela 
dokładnych wskazówek nt. prawidłowego oddychania podczas 
wykonywania poszczególnych asan – pozycji. Zwraca uwagę 
na sposób wykonania ćwiczeń, pokazując różne warianty,  
w zależności od możliwości ćwiczących osób. 

- Od grudnia rozpoczęto kolejne zajęcia ruchowe - ,,Aerobik – 
Fitness’’, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Prowadzi 
je mieszkanka naszej gminy, pani Daria Mistecka - Sakowicz, 
która jest nam znana nie tylko jako instruktorka aerobiku,  
zumby, również jako właścicielka SPA. Pani Daria prowadzi 

intensywne ćwiczenia gimnastyczne z elementami tańca, któ-
rych głównym celem jest poprawa ogólnej kondycji organizmu, 
zwiększenie wytrzymałości, a także redukcja masy ciała. 

- W ramach doskonalenia swoich kompetencji, aktywni człon-
kowie Stowarzyszenia w miesiącach od października do grud-
nia uczestniczyli w kilkunastogodzinnym szkoleniu on-line n/t 
Fundraisingu. Pod okiem prowadzącego, pana Roberta Kawał-
ko, który jest prezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fun-
draisingu, uczyli się jak pozyskiwać fundusze na swoje działa-
nia. Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza zostanie należycie 
spożytkowana. 

- Przez cały okres 
t rwania projektu 
mieszkańcy chętnie 
uczestniczą w warsz-
tatach Upcykling’u. 
Tym razem powsta-
wały na nich kolejne, 
oryginalne dekoracje 
ogrodowe z kartono-
wych rur, rajstop  
i betonu, ozdoby cho-
inkowe z wykorzysta-
niem starych książek, 
płyt cd, zużytych ża-
rówek oraz piękne, 
ozdobne butelki . 
Warsztaty prowadzo-
ne pod okiem niezwy-
kle utalentowanej 
mieszkanki naszej 
gminy, pani Kasi 
Miszczuk przyciągają 
zarówno dorosłych, dzieci, jak również młodzież. 

- W listopadzie odbyły 
się kolejne „Warsztaty 
kulinarne”. Pani Nina 
Fierkowicz – specja-
listka kuchni „pięciu 
przemian” tym razem 
wprowadz i ła  nas  
w klimat kiszonek, 
octów, w tym kiszonek 
w stylu koreańskim - 
„kimchi”. Na zajęciach 
tych przygotowano 
również przepyszne 
danie „Curry z socze-
wicy”. 

Drodzy mieszkańcy 
Ględ, cieszymy się, że 
tak chętnie bierzecie 
udział w naszym pro-
jekcie. Mamy nadzieję, 
że wytrwacie z nami 
do końca kwietnia 2022 roku. Przypominamy Wam, że jest on 
realizowany dzięki finansowaniu z dotacji programu Aktywni 
Obywatele - Funduszu Krajowego oraz z funduszy Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego. 

Bezpośrednie relacje z naszych działań znajdziecie na Facebo-
oku Stowarzyszenia oraz na stronie WWW:  

https://razemdlagled.org w zakładce „Aktualności”. 

Stowarzyszenie „Razem dla Ględ” 

Mieszkańcy Ględ aktywnie uczestniczą w realizacji pro-

jektu:  
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W czwartek, 16 grudnia mieliśmy przyjemność gościć w naszej bi-

bliotece dwoje niezwykłych aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsz-
tynie: Alicję Kochańską i Artura Steranko. 
Autorem komedii „Przyszedł mężczyzna do kobiety” jest Siemion Złot-
nikow. W rolę Diny wcieliła się Alicja Kochańska, zaś w rolę Wiktora, 
Artur Steranko. Słowo wstępne wygłosiła Elżbieta Lenkiewicz. 
Nieporadne zaloty i nerwowe strofowanie: a to za szybko przyszedł, a to 
za niski, a to garbaty, a to nie całuje, a to źle całuje, a to zbyt wrzaskli-
wa, a to zbyt nieczuła, a to deszcz pada. Lęk, zawstydzenie, niepew-
ność… Kto z nas tego nie przechodził? 
No i co? No i na momencik światło zgasło, ale w naszej bibliotece  
Oczywiście, aktorzy doskonale wykorzystali tę sytuację, by wzbudzić  
w nas jeszcze więcej pozytywnych emocji. 
Na długo zapamiętamy zaraźliwy śmiech Pani Alicji i słowa „Deszcz 
pada…” wypowiadane przez Pana Artura. A po sztuce: poczęstunek, 
przyciszone rozmowy, a w tle Bing Crosby, Frank Sinatra, Eartha Kitt… 
Przedświąteczny nastrój udzielił się nam wszystkim. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

5 i 6 lutego na terenie naszej jednostki OSP Łukta odbył się kurs recertyfikacji 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Do kursu przystąpiło 16 druhów. Brali w nim 

udział również druhowie z OSP Florczaki i OSP Ględy. Kurs polegał na przypo-

mnieniu najważniejszych elementów pierwszej pomocy, które mogą być przydatne 

w codziennych sytuacjach. Kurs przypominający zawierał wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu resuscytacji krążeniowo-

oddechowej, przyrządowej i bezprzyrządowej tlenoterapii, tamowania krwotoków i opatrywania ran, unieruchamiania złamań  

i zwichnięć itp. Recertyfikacja zakończyła się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Test i upozorowane scenki były sprawdze-

niem naszej wiedzy. Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzaminy i uzyskali dyplom.  

Paulina Wójcik 

 Strażacy ukończyli recertyfikację Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 

Jakie to miłe uczucie, kiedy w poniedziałkowe popołudnie 10 

stycznia 2022 r., kilka minut po 16-ej zaczynają pojawiać się pierwsi 
goście. Tradycyjnie rozpoczęliśmy od czytania książki. Tym razem 
była to „Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham” Sama McBra-
ey'a. Dwa zajączki pokazały nam jak mocno, daleko i wysoko moż-
na kochać. 
Rozpoznawaliśmy dźwięki zwierząt. I to bezbłędnie. Mało tego, po 
mistrzowsku zgadywaliśmy, jakie przedmioty ze zwierzętami znaj-
dowały się w „Pudełku ze skarbami”. Potem nadszedł czas na wyci-
szenie i kolejną książkę, tym razem o niezwykłej przyjaźni wilka  
z lisiczką. 
Losowaliśmy karty z zadaniami, dzięki którym skakaliśmy jak żaby, 
pełzaliśmy jak węże, muczeliśmy jak krowy… No i na koniec praca 
plastyczna i malowanie twarzy. Była i biedronka, i kot, i nawet  
sercozaurus. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 ZWIERZĘTA DUŻE, MNIEJSZE I NAJMNIEJSZE – ZAJĘCIA DLA DZIECI W BIBLIOTECE 

 TEATR PRZY STOLIKU W BIBLIOTECE - „PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY”  
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NASZE ZDROWIE 

Niejednokrotnie słyszymy, czytamy czy mówimy o prowa-

dzeniu zdrowego trybu życia. Co to jednak oznacza? Jakie 

są jego zasady? Początek roku może być doskonałą okazją 

do wprowadzenia kilku pozytywnych zmian, które będą 

miały wpływ na jakość Waszego życia. Zobaczcie, jakie na-

wyki mają niekorzystny wpływ na Wasze samopoczucie,  

a co niewątpliwie utrzyma w formie ciało i duszę.  

 

Wprowadź regularną aktywność fizyczną  
Wyjazd raz w roku na narty, czy basen dwa razy w miesiącu nie 

jest niestety „regularną” aktywnością fizyczną. W zdrowym 

stylu życia chodzi o systematyczność i konsekwencję. By po-

prawić koordynację ruchową, sprawność mięśniową, zaleca się 

codzienną aktywność trwającą minimum 30 minut. Nie musi to 

być zaraz siłownia, ale np. spacer z psem, jogging czy nawet 

joga. Najważniejsza jest regularność i wytrwałość. Pamiętajcie 

o tym, żeby aktywność była dla Was przyjemnością. Dopasujcie 

rodzaj do swoich upodobań i możliwości. Ma sprawiać radość  

i zadowolenie.  

 

Zadbaj o zdrowe nawyki żywieniowe  
Drugą fundamentalną zasadą utrzymania się w zdrowiu jest 

prawidłowe żywienie. Posiłki, które spożywamy mają bezpo-

średni wpływ na nasze zdrowie, wygląd i samopoczucie. Jadło-

spis powinien być zbilansowany i warto wprowadzać do niego 

urozmaicone produkty, by każdego dnia dostarczać wszystkich 

niezbędnych składników odżywczych. Należy jednocześnie 

unikać żywności przetworzonej, fast foodów i słodyczy. Jak 

zdrowo gotować? Unikaj smażenia, stawiaj głównie na produk-

ty świeże, nieprzetworzone lub gotowane na parze, ewentualnie 

pieczone. Warto uzupełniać dzienne zapotrzebowanie na wodę, 

eliminując przy tym z diety, słodkie napoje. W menu na stałe 

powinny zagościć produkty pełnoziarniste, warzywa oraz owo-

ce.  

 

Zrezygnuj z używek  
Używki bez wątpienia mają bardzo negatywny wpływ na nasze 

zdrowie. Niestety osoby regularnie sięgające po alkohol czy 

papierosy, są o wiele bardziej narażone na rozwój niebezpiecz-

nych dla życia chorób. Choć lampka czerwonego wina lub kieli-

szek nalewki raz na jakiś czas może wbrew pozorom korzystnie 

wpłynąć na nasz organizm, to pamiętajmy jednak, że to wyją-

tek, a nie reguła.  

 

Wykonuj badania profilaktyczne  
Wiedza na temat naszego organizmu powinna być najważniej-

szą zasadą zdrowego stylu życia. Zarówno niedobory witamin  

i minerałów, jak i nadmiary niektórych z nich, mogą prowadzić 

do niepożądanych i niespodziewanych efektów. Warto regular-

nie wykonywać morfologię, badanie moczu, hormonów, a także 

w wybranych przypadkach kolonoskopię, mammografię czy 

badanie tarczycy. Badania profilaktyczne pomogą w wykryciu 

niebezpiecznych chorób, a w rezultacie zatrzymać ich rozwój 

zanim będzie za późno. Ważne jest to, by obserwować swoje 

ciało, nie lekceważyć - szczególnie przewlekłych - symptomów.  

 

Staraj się zmniejszyć odczuwany stres  
Stres jest jednym z najważniejszych, moim zdaniem, czynni-

ków wpływający na zdrowie. Kilkukrotnie podwyższa ryzyko 

zachorowania na nowotwory, choroby serca i inne choroby cy-

wilizacyjne. Powinniśmy maksymalnie ograniczać sytuacje 

stresujące oraz unikać osób powodujących u nas negatywne 

odczucia. Można również radzić sobie ze stresem przy pomocy 

medytacji, ćwiczeń relaksujących, bądź otaczania się pozytyw-

nymi osobami, które pozwolą nam wyciszyć umysł i lepiej ra-

dzić sobie z codziennymi wyzwaniami.  

 

Zadbaj o zdrowy sen  
Sen ma dobroczynny wpływ na organizm – pozwala na regene-

rację, poprawia koncentrację i nastrój. Ilość czasu, który powin-

niśmy przeznaczyć na odpoczynek różni się w zależności od 

wieku. Dorośli, którzy chcą prowadzić zdrowy tryb życia, po-

winni przesypiać 7-8 godzin każdego dnia. Jak zdrowo spać? 

Należy dobrać odpowiedni materac, zadbać o temperaturę 18-

21ºC oraz wilgotność na poziomie 50-60%. W pomieszczeniu 

powinno być ciemno i cicho. Starajmy się nie zasypać przed 

telewizorem czy komputerem, oraz trzymać urządzenia elektro-

niczne w miarę możliwości z dala od łóżka.  

 

Zagospodaruj czas na odpoczynek  
Ważne jest, by wygospodarować czas na regenerację. Dobrym 

pomysłem jest znalezienie hobby. Może to być zarówno aktyw-

ność fizyczna jak i umysłowa, spotkania z bliskimi, czy też naj-

zwyklejsze leniuchowanie, to też świetny sposób na odpoczy-

nek. Należy uważać, by nie naruszyć przy tym czasu przezna-

czonego na sen czy pracę.  

 

Zadbaj o pozytywne nastawienie, kreowanie własnej prze-

strzeni - wyznaczaj cele  
Zdrowy styl życia, to także dbałość o sferę psychiczną i ducho-

wą. Warto dostrzegać dobre strony sytuacji, pozytywne aspekty 

życia oraz dbać o dobre relacje. Odpowiednie nastawienie  

i łagodność, przyniosą do Twojego życia wspaniałe sytuacje  

i ludzi, którzy będą dla Ciebie wsparciem, a czasem drogowska-

zem. Wyznaczaj cele, bądź czujny, słuchaj swego serca - to ono 

pokaże Ci drogę. Będą zachodzić nieprawdopodobne zmiany, 

zaś rzeczy które niegdyś były nie do osiągnięcia, staną się rze-

czywistością.  

 

Wiecie już czym jest, i znacie fundamentalne zasady zdrowego 

stylu życia, dlatego pora wprowadzić zmiany! Z pewnością 

początki nie będą łatwe, a wyrobienie w sobie nawyku może 

zająć trochę czasu, to warto jednak spróbować, aby cieszyć się 

lepszym zdrowiem i samopoczuciem. Więcej dowiecie się na 

moim blog-u lub podczas wykładów, czy warsztatów żywienio-

wych. Serdecznie zachęcam! 

Magdalena Mudry  

 

Magdalena Mudry - zwolenniczka  

i propagatorka zdrowego trybu 

życia. Od kilku lat biorąca czynny 

udział w promowaniu zdrowego 

żywienia, prowadząca warsztaty 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Autorka bloga „Ze smakiem”. Wła-

ścicielka sklepu z alternatywną 

żywnością. 

 Kilka pozytywnych zmian 
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MOJE WSPOMNIENIA 

O losach swojego ojca opowiada Barbara Górniak (na zdjęciu 
powyżej) - mieszkanka Komorowa w gminie Łukta.  

Pamiętam jak któregoś dnia było dosyć głośno w mediach  

o wydarzeniach i bitwie pod Monte Cassino, a mało kto wie-
dział, że mój tata brał czynny udział w tej bitwie. Mój syn Mar-
cin, śledząc to co się dzieje w telewizji powiedział do mnie: 
„Mamo, przecież my tak naprawdę nie znamy historii naszego 
dziadka, a Ty ojca. Może warto dowiedzieć się jak to było”? 
Zachęcona tymi słowami postanowiłam rozpocząć 
„dochodzenie”. Skontaktowałam się z IPN w Olsztynie, jednak 
tam nie mieli żadnych informacji na temat mojego taty. Nie 
zostałam natomiast bez pomocy. Otrzymałam numer telefonu 
do Warszawy, do Instytutu Historycznego. Po rozmowach 
otrzymałam kartę mobilizacyjną taty. Dostałam również kolejny 
numer telefonu, tym razem do Londynu! Trochę się przeraziłam 
z racji bariery językowej, jednak okazało się, że w polskim in-
stytucie w Londynie pracują Polacy. Zadzwoniłam i dopiero 
tam uzyskałam wszelkie informacje na temat ojca. Dowiedzia-
łam się w jakich więzieniach był przetrzymywany na Ukrainie  
i w Rosji. Z Londynu przesłali mi również medale jakie otrzy-
mał tata za walkę podczas II Wojny Światowej. Tata został od-
znaczony Brytyjską Gwiazdą za wojnę 1939-45 (The 1939-45 
Star), Brytyjską Gwiazdą Italii (The Italy Star), Medalem Woj-
ny 1939-45 (War Medal 1939–1945) i Medalem Obrony (The 
Defence Medal). To czego się dowiedziałam, pozwoliło nam 
sporządzić życiorys taty, który zaczyna się tak… 

Mój tata nazywał się Bolesław Brejnak. Urodził się w 1914 r.  
w rodzinie chłopskiej. Jego rodzice prowadzili gospodarstwo 
rolne o powierzchni 4 ha. Mając 7 lat zaczął chodzić do szkoły 
podstawowej w miejscowości Wólka Grochowa, gdzie ukoń-
czył jedynie 3 klasy. Nie mógł kontynuować nauki ze względu 
na biedę w domu. Po ukończeniu okresu edukacji pracował  
u bogatych gospodarzy jako parobek i pastuch przez 5 lat.  
W ten sposób pracował na gospodarstwach do 1937 r. czyli do 
czasu powołania do czynnej służby wojskowej. 2 kwietnia 1937 
r. został wcielony do wojska polskiego do 71. Pułku Piechoty,  
8. kompania, gdzie odbywał służbę czynną do 20 września 1938 
r. Po wyjściu z wojska powrócił w strony rodzinne i dalej pra-
cował jako parobek w gospodarstwach. W maju 1939 r. został 
powołany do tygodniowego ćwiczenia rezerwy również do 71. 
Pułku. Powrócił do domu na krótko w czerwcu 1939 r. Następ-
nie 27 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do wspomnianego 
wcześniej pułku, w składzie którego brał udział w walkach  
z najeźdźcą hitlerowskim pod Białą Piską i pod Różanem. Na-
stępnie, w dniu 17 września 1939 r., został internowany przez 
wojska radzieckie i przebywał w niewoli w obozach pracy. Na 
początku przebywał w obozie w miejscowości Sinievo na Ukra-
inie. Następnie został przetransportowany do Krzywego Rogu. 
W miejscowości tej była kopalnia żelaza i wapienia,  
w której zmuszono jeńców do pracy w wydobywaniu surowca. 
Następnie został przewieziony do Rosji  gdzie przebywał  
w dwóch obozach: „Siewżełdorłag” i w Juży, gdzie mieścił się 
przejściowy obóz NKWD. Tata ciężko pracował, w nieludzkich 
warunkach. Zimą temperatura spadała poniżej -50 st. C, a cza-
sem sięgała -60 st. C! Pracował przy budowie torów kolejo-
wych oraz przy wyrębie drzew i karczowaniu lasów Syberii.  
 
W 1941 r. na terenie Rosji został zwolniony przez władze ra-
dzieckie na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy władza-
mi Związku Radzieckiego a Sikorskim, zwanym układem Si-
korski - Majski. Układ został podpisany 30 lipca 1941 r. 
Wszystkim obywatelom polskim i jeńcom wojennym przeby-
wającym w ZSRR udzielono wtedy amnestii. W tym czasie 
utworzyła się armia Andersa. W październiku 1941 r. wstąpił do 
armi i  polsk i e j  
w Związku Ra-
dzieckim, do 15. 
Pułku Piechoty na 
stanowisko strzelca. 
W 1942 r. przekro-
czył granice Persji  
i został przydzielo-
ny do 5. Pułku Pan-
cernego w korpusie 
Andersa na stano-
wisko amunicyjne-
go dział przeciw-
pancernych kaliber 
38 mm. Brał czyn-
ny udział w wal-
kach we Włoszech 
pod Monte Casino. 
12 maja 1947 r. 
został zwolniony ze 
służby w Gdańsku  
i przeniesiony do 
rezerwy 1949 r.  

„Wszyscy, co go tutaj znali, mówili na niego ‘Anders’, bo służył  

pod dowódcą gen. Władysławem Andersem.” - Barbara Górniak 

Ruiny klasztoru na Monte Cassino 
Bolesław Brejnak 
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Jak wspomniałam tata urodził się w Wólce Grochowej, jest to  

w powiecie ostrowskim (Ostrów Mazowiecka). Moja mama, 

Wanda Skowrońska, również pochodzi z tej miejscowości. Z tatą 

znali się od wczesnych lat. Mama była młodsza od taty o 10 lat  

i jak tata poszedł do wojska miała zaledwie 14 lat. Tata wspomi-

nał, że jego przyszła żona była wtedy jeszcze podlotkiem. Po 

wojnie tata wrócił do rodzinnej wsi. Nie było go przeszło 10 lat!  

Z wojny wrócił z przewlekłymi chorobami - astmą i rozedmą 

płuc. Gdy rodzice brali ślub, tata był w wieku 32 lat. Wraz  

z mamą przenieśli się na tzw. ziemie odzyskane i osiedlili się na 

Maroniach, obecnie w naszej gminie Łukta. Przyszli tu z ni-

czym, musieli się dorabiać wszystkiego od początku. Otrzymali 

tam gospodarstwo 7-hektarowe, które z czasem zostało włączone 

do PGR. Zrobiono więc zamianę i rodzice otrzymali gospodar-

stwo w Komorowie. Z racji, że tata był chory, moja mama z bab-

cią wiele prac gospodarskich wykonywały same. Gdy moje ro-

dzeństwo podrosło również pomagało rodzicom w gospodar-

stwie, a było nas pięcioro. Moja siostra opowiadała, że jak była  

w 5 klasie szkoły podstawowej, gdy wracała z lekcji, brała konie 

i robiła podorywkę. Tata z roku na rok czuł się coraz gorzej i nie 

mógł robić. Choroba postępowała i w wieku 56 lat zmarł w szpi-

talu z powodu niewydolności układu oddechowego. 

 

Gdy myślę o tacie mam przed oczami jedno wspomnienie, gdy 

w telewizji albo radiu puszczali pieśń „Czerwone maki na Monte 

Cassino”, oczy taty zaraz zalewały się łzami. Leciały mu ciur-

kiem po policzkach. Ze wspomnień o bitwie pod Monte Cassino, 

które tata opowiadał, nie zapamiętałam zbyt wiele. Byłam chyba 

zbyt młoda, by to spamiętać. Tata mówił, że Niemcy na tym 

wzgórzu byli tak okopani, że nawet jak spuszczali bomby, to nie 

robiły one większego wrażenia na obrońcach. Wyglądało jakby 

się odbijały od tej góry. Dopiero polska piechota zdobyła to 

wzgórze szturmem. Żołnierze czołgali się podchodząc na szczyt. 

Tata często powtarzał, że Anders był dobrym dowódcą, i że  

w bitwie o Monte Cassino poległo bardzo dużo polaków. 

 

Tata jak wracał po wojnie do Polski przez Anglię, to oprócz me-

dali dostał również materiał, oraz sygnet z krzyżem. Natomiast 

od państwa za walkę otrzymał gospodarstwo. Mimo choroby nie 

otrzymał niestety żadnej emerytury ani renty z tytułu kombatan-

ta. Ale takie były czasy, że polscy żołnierze po wojnie nie mieli 

lekko, byli prześladowani. Jedynie mama skorzystała jako pod-

opieczna ZBOWiD (Związek Bojowników o Wolność i Demo-

krację) i miała jakąś zapomogę do rachunków. 

 

Wracając do odznaczeń jakie tata dostał, muszę wspomnieć jesz-

cze o dwóch: Krzyż Pamiątkowy za Walkę pod Monte Cassino 

oraz krzyż Virtutti Militari. Niestety odznaczeń tych nie posia-

dam. Zaginęły w dziwnych i niewyjaśnionych okolicznościach. 

Mama opowiadała, że kiedyś w sprawach urzędowych tata poje-

chał do Morąga. Tam tak mu namieszali w głowie, że te krzyże 

mu zabrali, że się nawet nie spostrzegł. Przyjechał do domu to 

się dopiero zorientował, że ich nie ma. Wrócił zatem do Morąga, 

ale mu tych krzyży już nie oddali. I nikt nie potrafił powiedzieć 

co się z nimi stało. 

Najcenniejszy dla nas medal za walkę pod Monte Casino tj. 

Krzyż Pamiątkowy, nadany przez dowódcę 5. korpusu armii 

Andersa, nie udało mi się ponownie uzyskać. Nie robią duplika-

tów ani kopii tego medalu. Żołnierze dostali tylko po jednym, 

jedynym i koniec. 

Pamiętam jeszcze jak zawsze razem siadaliśmy, to tata nam opo-

wiadał swoje historie. Niestety niewiele już z tego pamiętamy,  

a szczególnie ja, gdyż jestem najmłodsza z rodzeństwa. Tata 

mówił też, jak był w Rosji na Sybierii. Utkwiły nam w pamięci 

jego słowa z opowieści z tamtego miejsca. Powtarzał: „Grzyby 

nie są trujące, wszystkie grzyby są dobre, trzeba tylko wiedzieć 

jak je zrobić”. On i inni zesłańcy z głodu zbierali wszystkie 

grzyby jakie znaleźli w lesie, gotowali je i jedli. Zdarzało się też, 

że zabijali psy i je również zjadali. W najgorszych momentach 

nawet korę z drzew zrywali i sobie gotowali. Tak bardzo do-

skwierał im głód. Do tego wszędzie były wszy i inne robactwo. 

 

Gdy wspominam młodzieńcze lata ojca zawsze mnie porusza to, 

w jakich warunkach przyszło mu żyć. Trudno jest dziś mi zaak-

ceptować, że pracował jako parobek, zwłaszcza w kontekście 

tego, co posiadają 

nasze dzieci i wnu-

ki… 

 

Tacie niestety nie 

było dane zobaczyć 

ponownie miejsca 

bitwy pod Monte 

Cassino, natomiast 

ja postanowiłam, że 

muszę tam poje-

chać. W 2015 roku 

udało mi się wybrać 

do Włoch i zobaczyć to miejsce, gdzie przed laty bił się tata. 

Pojechałam dzięki  zorganizowanej wycieczce i złożyłam pa-

miątkowe kwiaty w hołdzie ofiar. 

 

Rozmawiał Grzegorz Malinowski 
 

Wywiad przeprowadzono w ramach działań programowych Stowarzyszenia Tratwa 

Brytyjska Gwiazda  

za wojnę 1939-45  

Brytyjska Gwiazda 

Italii  

Medal Wojny  

1939-45  

Medal Obrony  Krzyż Pamiątkowy za Walkę 

pod Monte Cassino  

Pomnik przy cmentarzu poległych Polaków 

Nr 02/2022  



12 

NASZA GMINA ŁUKTA 

Redakcja „Nasza Gmina Łukta”:  

redaktor naczelny i techniczny: Grzegorz Malinowski,  

redaktorzy: Dorota Pawełczyk, Joanna Kubicka, Agnieszka Karmiłowicz, Stanisław Raginiak 

Masz ciekawe informacje?  Chcesz zamieścić artykuł? Znasz kogoś z nietypowymi zainteresowaniami? 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 

Pisane sercem 

Oczy matki 
 

Oczy wpatrzone, 

W ciebie, jak w tęczę... 

Oczy zmęczone, 

W otoczce ciepłej... 

Oczy zdumione, 

Twym pierwszym krokiem... 

Oczy strwożone, 

Nieszczęściem za rogiem... 

Oczy niezastąpione, 

To oczy matki - 

Miłością karmione, 

Do dni ostatnich. 

Mieczysław Jarząbek 

 
Więcej wierszy ks. Mieczysława Jarząbka na 

jego profilu na facebook-u. 

Niedotrzymane   

postanowienie 
 

Gdy zapada wieczór wczesny - 

Obiecuję, będę grzeczny... 

Pójdę wcześniej do łóżeczka, 

By narzekać w końcu przestać... 

By nie paprać się w pomyjach, 

Nie wskazywać, kto jest żmija... 

To się ludziom nie podoba, 

Bo od tego boli głowa... 

Ale wiedzcie, ja nie kryję; 

Kiedyś bierność nas zabije. 

Mieczysław Jarząbek 

TWÓRCZOŚĆ 

MIESZKAŃCA 

8 MARCA 2022  
DZIEŃ KOBIET W GOK-U 

Zachęcamy do spędzenia tego dnia  
razem z nami!  

 
W programie m.in.: 

Pokaz tańca  

Seans filmowy  

Więcej informacji na plakatach. 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2b, 14-104 Łukta 

10 MARCA 2022 
Godz.17:00 

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn 
z Chórem Pasjonatki 

Spotkanie koszyczkowe  

Świetlica we Florczakach 
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