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 Spływ kajakowy 

„Łukcianką” - czy jest 

to obecnie możliwe? 

WIOLETTA KOWALIK 

– nowym sołtysem Ględ 

DNI  ŁUKTY 2022 

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze 

umieć tę miłość przenieść przez całe życie”. 

Złote Gody - opowiada 

Anna Morenc 

Na scenie zespół Radiomaszyna oraz Kuba Zajączkowski 
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 WIOLETTA KOWALIK – nowym sołtysem Ględ 

W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej  

w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem 

a Radą Gminy i Wójtem, mieszkańcy wybierają ze swojego gro-

na sołtysa na zebraniu wiejskim, w terminie określonym przez 

ustawę. 

Kwietniowa rezygnacja dotychczasowej sołtys Ględ Pani Edyty 

Wiśniewskiej była powodem przeprowadzenia wyborów nowe-

go sołtysa dnia 19 maja 2022 roku podczas zebrania wiejskiego. 

Jedynym zgłoszonym kandydatem i jednogłośnie wybranym 

trzydziestoma siedmioma głosami została Pani Wioletta Kowa-

lik.  

Osoba nowej Pani sołtys jest mieszkańcom Ględ bardzo dobrze 

znana z racji Jej zaangażowania w życie społeczne wsi. Chcąc 

przybliżyć czytelnikom sylwetkę Pani Wioletty postanowiliśmy 

zadać Jej kilka nurtujących nas pytań: 

Ględy to sołectwo bardzo prężnie działające. Od jak dawna an-

gażuje się Pani w aktywizację wsi? 

W działania związane ze wsią Ględy angażuje się już od około 

15 lat. 

Pomoc na rzecz sołectwa i jego mieszkańców traktuje Pani jak 

hobby czy jak obowiązek obywatelski? 

Zawsze chętnie uczestniczę w różnych pracach na rzecz naszej 

wsi. Traktuje to jako hobby, ponieważ robię to, co lubię. 

 

Które z działań przyniosły Pani najwięcej satysfakcji, a o któ-

rych wolałaby raz na zawsze zapomnieć? 

Nie było sytuacji, o których chciałabym zapomnieć. Najlepiej 

wspominam przygotowania do dożynek z ubiegłych lat i festyny 

rodzinne organizowane w naszej wsi. 

Czy w pełni odnalazła się już Pani w nowej roli – roli sołtysa? 

Uważam, że to trudna rola, nie dotarło to do mnie jeszcze do 

końca.  Postaram się sprostać temu zadaniu. 

Co jest priorytetem dla Waszego Sołectwa? 

Na pierwszym miejscu stawiamy na rozwój wsi, dbanie o porzą-

dek i upiększanie jej. 

Wraz z Radną Panią Małgorzatą Świerczyńską współtworzy 

Pani Stowarzyszenie „Razem dla Ględ”, o którym często pisze-

my w naszym miesięczniku z racji niezliczonych inicjatyw. Jak 

Pani dzieli czas między rodzinę, stowarzyszenie a bycie głową 

sołectwa? 

Na pewno często nie ma mnie w domu, ale nie mam problemu z 

rozdzieleniem czasu pomiędzy domem, a pracą na rzecz wsi. 

 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 
Wioletta Kowalik, sołtys Ględ 
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KULTURALNY I WSPOMNIENIOWY SPACER PO GMINIE ŁUKTA 

 „(…) Na początku maja 1969 roku na publicznej tablicy 
ogłoszeń mieszkańcy Łukty oraz znajdujących się w gminie 
wsi, mogli przeczytać informację: Zarząd Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” postanowił założyć we wsi 
pierwszy zespół muzyczny. Każdy mężczyzna grający na ja-
kimkolwiek instrumencie powinien się zgłosić do końca tego 
miesiąca do wiceprezesa Jana Brzózki. Komunikat wywołał 
spore poruszenie. Niektórzy byli zaskoczeni, że sprawa doty-
czy wyłącznie mężczyzn, bo przecież ogólnie wiedziano, że 
od lat na wielu zabawach do tańca przygrywa i śpiewa 
mieszkanka pobliskich Florczak, ukrywająca się pod pseudo-
nimem Maryna. Ładna, czterdziestoletnia kobieta nie dość, 
że świetnie radziła sobie z akordeonem i wokalem, to jeszcze 
– dla podtrzymania rytmu – prawą stopą obsługiwała słusz-
nych rozmiarów bęben. Nic zatem dziwnego, że wielu oso-
bom nie podobała się lokalna nieżyczliwość w stosunku do 
kobiet, że gees zamknął Marynie drogę do zespołu. Ktoś 
interweniował u towarzysza Brzózki, ale nic to nie dało 
(…)”. 
 Kolejny felieton zacząłem od fragmentu opowiadania 
Dancing, opublikowanego w książce Powrót do Łukty (2000 
r.). Dobrze pamiętam, jak szczególnie tę historię upodobał 
sobie nieżyjący już aktor Lech Ordon, przyjeżdżający latem 
do swojego letniego domku w Pelniku. To już mała historia, 
ale jeszcze dziś, gdy przechodzę koło posesji widzę pana 
Lecha i siebie, jak siedzimy przy stoliku (na trawniku), pije-
my kawę i rozmawiamy o literaturze. To był dla mnie wielki 
komplement, że znany z wielu ról teatralnych i filmowych 
aktor tak pięknie mówił o Dancingu. 
 W opowiadaniu napisałem o szczególnym dancingu, 
podczas którego doszło do konfliktu, a potem pojednania 
pomiędzy młodym i starszym pokoleniem, nie tylko w sferze 
muzycznej, ale także społecznej. Na wspomnianej zabawie 
(lata 70.) w Kormoranie (taka restauracja była w Łukcie na 
parterze budynku Gminnej Spółdzielni, który stoi do dziś) 
bawili się głównie przedstawiciele lokalnej władzy oraz 
urzędnicy. 
 To właśnie na tym dancingu grał zespół Zgoda, w skła-
dzie Stanisław Majewski (saksofon), Paweł Szostak 
(klarnet), Stanisław Perzanowski (akordeon), Kazimierz Gó-
ralski (skrzypce) i na „bębnie” (trudno nazwać perkusją wer-
bel, jeden czynel i bęben basowy) Mieczysław Czapliński  
(z czasem „wygryzł” go Jan Mossakowski). Ale… od prawie 
roku w Łukcie istniał już inny, młodzieżowy zespół Posej-
don, w którym grałem, nie od razu, bo pierwszym 
„perkusistą” był mój kolega Adam Łaszkowski. Pozostali 
członkowie grupy to bracia Zdzisław i Edward Jaworscy 
(gitarzyści) i mój brat Andrzej, akordeonista. To na tej zaba-
wie tanecznej (sierpień 70. roku) doszło do rozdźwięku  
w łukciańskiej społeczności. Młodzież, ale też i część star-
szych, wiedząc już, że Posejdon gra nowocześniejszą muzy-
kę (gitara w tym czasie to było coś!) starali się przekonać 
prezesa geesu, że to właśnie młodzi powinni przygrywać do 
tańca. 
Powstał ambaras. Głównie dlatego, że młodzi ćwiczyli  
w domu Jaworskich i każdy kto przechodził obok posesji 
musiał słyszeć melodie wygrywane przez Edka na gitarze,  
a zapewniam, że robił to nieźle. W repertuarze Posejdona 
pojawiły się utwory The Beatles, The Shadows, szybkie ka-
wałki rock and rollowe (jak chociażby hitowa Dominika). 
Oczywiście było też tango, walczyk czy polka. W Łukcie, 
jak chyba w żadnej innej pobliskiej gminie nastąpił parok-
syzm muzycznych talentów. Czas pokazał, że Posejdon stał 
się jednym z najbardziej znanych zespołów w powiecie.  

Z czasem zastąpiłem Adama na perkusji, Edward (szef) 
stwierdził, że gram lepiej. Może i miał rację. Prawdą jest, że 
w każdej wolnej chwili ćwiczyłem u Jaworskich na werblu, 
czynelu i bębnie. Maksymalnie głośno puszczałem płyty na 
adapterze (miałem ich najwięcej w Łukcie, to było moje fik-
sum dyrdum) i starałem się wybijać rytmy podsłuchując za-
wodowego muzyka. Z czasem przyniosło to efekty. Ćwiczy-
łem kilka razy w tygodniu, po kilka godzin. 
 Przez fakt, że bardzo interesowałem się muzyką mło-
dzieżową podpowiadałem kolegom popularne piosenki i me-
lodie, które akurat były modne. Z czasem w repertuarze mie-
liśmy utwory Demisa Russosa ze słynnym Goodbye my love, 
goodbye, czy Bobba Vintona  My melody of love… To robiło 
wrażenie! Chyba byliśmy ambitni i trochę zdolni. Na prze-
glądach zespołów młodzieżowych w Ostródzie, Morągu  
i Olsztynie niejednokrotnie otrzymywaliśmy nagrody i wy-
różnienia. 
 Niestety prezes geesu nie zgodził się, aby na dancingu 
zagrał Posejdon. Młodzież bardzo była tym faktem zbulwer-
sowana, liczyła bowiem na to, że jeśli w Kormoranie zagrają 
ich rówieśnicy, to może wreszcie i oni będą mogli potańczyć 
w dotąd praktycznie niedostępnym dla nich lokalu. 
 Tak się złożyło, że akurat tego wieczora Posejdon nig-
dzie nie grał. Ktoś wpadł na pomysł, aby zrobić konkurencję 
Zgodzie i na plac (obecnie parking przy studio fryzjerskim) 
zaprosić nasz zespół, niech gra dla wszystkich. I tak się stało. 
Zasilanie zabezpieczył Albert Łaszkowski (miał zakład fry-
zjerski tuż przy remizie strażackiej, sic!), no i się zaczęło… 
Po jakimś czasie prezes wyszedł na schody przed lokal i zo-
baczył co się dzieje, ze zdumienia przecierał oczy, w środku 
Łukty trwała zabawa w najlepsze… Poruszony tym co ujrzał, 
wrócił na salę, a po chwili podszedł do Zgody, poprosił, by 
przestali grać. Następnie wziął do ręki mikrofon i powie-
dział, żeby wszyscy wyszli na zewnątrz i zobaczyli co się 
dzieje. Zaciekawieni ludzie rzucili się do drzwi, niektórzy 

podeszli do dużego okna. Chyba 
nie wierzyli własnym oczom. 
– Zabierajcie instrumenty i wy-
chodźcie na zewnątrz, niech wszy-
scy bawią się razem – nieco pod-
ekscytowany zwrócił się do star-
szych grajków. – Niechże miesz-
kańcy tańczą raz przy jednym ze-
spole, potem przy drugim. 

 
Stanisław Raginiak 

 

 Grajkowie z Łukty  

„Zgoda” - od lewej: Paweł Szostak (klarnet),  
Eugeniusz Serafin (akordeon), Stanisław Majewski (skrzypce),  

Mieczysław Czapliński (perkusja)  
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Z kolejnym rokiem kalenda-

rzowym przybyło w Gminie 
Łukta par, które otrzymały 
Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Tzw. Złote Gody 
w tym roku będzie świętowało 
pięć par (cztery pary są już po 
uroczystościach). W sierpnio-
wym numerze zapraszamy do 
obejrzenia fotorelacji ze 
wszystkich uroczystości oraz 
do przeczytania jak widziane 
jest wszystko oczami Zastępcy 
Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Łukcie – Anny 
Morenc, która pracownikiem 
Urzędu Gminy w Łukcie jest 
od roku 2014. 
 
Aniu, w Gminie Łukta tylko 
dwie osoby mogą udzielić 
ślubu cywilnego: Ty oraz Pan 
Wójt. Czy śluby i Złote Gody 
to najmilsze aspekty Twojej 
pracy? 
Niewątpliwie, w samym pyta-
niu zawarta jest odpowiedź. 
Śluby i Złote Gody definiują 
sens naszego życia. To mo-
ment, kiedy dla mnie czas się na chwilkę zatrzymuje i  mogę 
zastanowić się nad ludzką egzystencją, a jednocześnie zapo-
mnieć o codziennej pracy za biurkiem. Poza tym to czas, kiedy 
sterta papierów w segregatorach zamieniana jest na relację 
międzyludzką,  polegającą na jednoczesnym złożeniu jednako-
wych oświadczeń przyszłych małżonków i przyjęcie jej przez 

urzędnika.  Przypomnę, że jesteśmy powiernikami społeczny-
mi, przestrzegającymi etyki urzędnika, głównie związanej  
z empatią, by dostrzec  emocje towarzyszące każdej parze, i tej 
która bierze ślub i tej, która świętuje bycie razem przez ostatnie 
50 lat. Wspaniale jest widzieć emocje, których nie da się ukryć, 
bo oczy to zwierciadło duszy. Na godach wzrok jubilatów skie-

rowany jest w dal – spojrzenie 
jest sentymentalne. Podoba mi 
się to, że widać identyczną 
iskrę w oku, tę samą która to-
warzyszyła małżonkom w dniu 
zawarcia związku małżeńskie-
go. 
 
Co wtedy czujesz? Radość czy 
wzruszenie? 
Na ślubach głównie czuję ra-
dość. Wiem, że małżonkowie 
są dopiero na początku swojej 
drogi, pełni planów, zapału  
i nadziei. Towarzyszy im 
uśmiech oraz zdarzają się łzy 
wzruszenia – co ciekawe chus-
teczkę do otarcia łez częściej 
wyjmują Panowie niż Panie i to 
ukradkiem. Oprócz uczucia 
miłości towarzyszy im ekscyta-
cja, zapał i fascynacja sobą 
nawzajem. I na pewno nuta 
obawy, czy ich małżeństwo 
wytrwa wszelkie burze, które 
zdarzają się nawet w idealnych 
związkach. Uroczystości Zło-
tych Godów są niewątpliwie 
bardziej sentymentalne,  

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć tę miłość przenieść 

przez całe życie” K.I. Gałczyński  

Zdzisław i Czesława Zelenis 

Zdzisław i Teresa Miśkiewicz 
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a tym samym bardziej wzruszające. Patrząc na zmęczone dło-
nie, ale promienne twarze jubilatów czuje się podziw, gdyż 
tych dwoje ludzi sobie zaufało na lata, wypełniając to, co jest 
istotą małżeństwa, zawsze patrząc w jednym kierunku  
i doskonale wiedząc czym jest kompromis i współpraca dla 
dobra rodziny, którą przed pół wiekiem założyli. Małżonkowie 
muszą być przyjaciółmi, to taka transakcja wiązana. Trwała 
miłość oraz prawdziwa przyjaźń – przepis na udane małżeń-
stwo (zgodne, szczęśliwe i trwałe). 
Wzruszające jest też również widzieć wielopokoleniową rodzi-

nę, którą łączy w całość jedna uroczystość, której mam za-
szczyt przewodniczyć 
 
Jakie kroki należy poczynić, aby małżeństwa otrzymały meda-
le od prezydenta RP i kto niestety takiego medalu nie może 
otrzymać? 
Jeśli chodzi o formalności w uzyskaniu medali to podstawą jest 
staż małżeński. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to 
wyróżnienie od prezydenta RP dla osób, które przeżyły 50 lat 
w jednym związku małżeńskim. Na pewno należy wspomnieć, 

że kwestie prawne reguluje 
ustawa z dnia 16 październi-
ka 1996 roku „o orderach  
i odznaczeniach”. Właściwy 
Urząd Stanu Cywilnego ze 
względu na miejsce za-
mieszkania jednego z mał-
żonków, po uzyskaniu zgo-
dy konkretnej pary, wnio-
skuje o nadanie Medalu za 
Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Niestety, osoby 
które figurują w Centralnym 
Rejestrze Skazanych takiego 
wyróżnienia nie otrzymają. 
Chyba, że skazanie ulegnie 
zatarciu, wówczas medale 
są przyznawane. Praktyka 
pokazuje, że takie sytuacje 
zdarzają się incydentalnie. 

 

Rozmawiała  
Dorota Pawełczyk 

Edward i Elżbieta Orłowscy z rodziną 

Maria i Jan Kowalczyk z rodziną 
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Minister Rodziny, 

Pracy i Polityki Spo-
łecznej Marlena Ma-
ląg, w związku  
z utrzymującym się 
stanem pandemii 
COVID-19 na ob-
szarze Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz 
kierując się troską  
o bezpieczeństwo 

osób starszych, w styczniu 2022 roku podpisała nowy program 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.  

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz se-
niorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wyni-
kających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisu-
jących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa 
poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjo-
nowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp 
do tzw. „opieki na odległość”. 

Gmina Łukta wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do progra-
mu, dzięki czemu udało się pozyskać środki w wysokości 
27 756,00 zł. Jest to kwota, która wystarczyła na zakup 18 opa-
sek bezpieczeństwa od firmy Telemedycyna Polska S.A. z sie-
dzibą w Katowicach. 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie 
wraz z pielęgniarką środowiskową, z powodu ograniczonej licz-
by opasek, przeanalizowali wszystkie zgłoszenia od osób chęt-
nych, które o przedsięwzięciu dowiedziały się zarówno z naszej 
gazetki jak z Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrod-
ka Społecznego (data publikacji 10 maja 2022 r.). 

Przypomnijmy, że opaska bezpieczeństwa noszona jest na ręku 
jak zegarek. W razie nagłego pogorszenia zdrowia lub trudnej 
sytuacji pomaga wezwać pomoc. Wystarczy nacisnąć guzik 
alarmowy. Opaska wyposażona jest w następujące funkcje: 
przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czuj-

nik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające ko-
munikowanie się z centrum obsługi i opiekunami oraz funkcje 
monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). 

Z początkiem lipca pierwsze opaski zostały rozdane potrzebują-
cym. W sierpniu wybraliśmy się do naszych mieszkańców  
z rewizytą szukając odpowiedzi na pytanie, czy opaski spełniły 
ich oczekiwania. 

„Ja wiedziałam, że takie opaski istnieją, - mówi Zuzanna Hry-
niewiecka - tylko nie myślałam, że kiedyś i ja będę miała taki 
aparat. Teraz już mam na własnej ręce dzięki Gminie oraz  kie-
rownictwu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuje 
bardzo. Czuję się bardziej bezpieczna. Mam połączenie z pogo-
towiem. Kiedyś zdjęłam go z ręki do kąpieli i od razu otrzyma-
łam telefon z pytaniem co się u mnie dzieje. Wytłumaczyłam, 
że jest wszystko dobrze. Często też sprawdzam sobie ciśnienie. 
Aparat jest bardzo użyteczny. W każdej chwili można liczyć na 
szybką pomoc”. 

Dorota Pawełczyk 

 OPASKI BEZPIECZEŃSTWA 

Pani Zuzanna Hryniewiecka (w środku) odbiera opaskę od  

pracowników gminy i GOPS-u 

23 lipca 2022 r. odbył się Festyn Rodzinny przy świetlicy  

w Koziej Górze. Impreza skierowana była do mieszkańców 
Koziej Góry jak i okolicznych miejscowości. Nie zabrakło rów-
nież Gości przebywających na wakacjach. W imprezie wzięły 
udział całe rodziny, które bawiły się wyśmienicie. Na wszyst-
kich czekało wiele atrakcji: 
były dmuchańce, zabawa  
z animatorem, wata cukro-
wa, kiełbaski z grilla, frytki, 
gofry, lody, i masa słody-
czy. Ale przede wszystkim 
strażacy! To oni sprawili 
dzieciom największą frajdę 
w postaci kurtyny wodnej.  

Dziękujemy bardzo zapro-
szonym gościom za przyby-
cie: Panu Wójtowi Roberto-
wi Malinowskiemu, Pani 
Dyrektor GOK-u Ani Czub-
kowskiej, oraz druhom  
z OSP Łukta. Dziękujemy 
również Panu Radnemu 

Adamowi Jurkiewicz i Panu Sołtysowi Sewerynowi Just oraz 
wszystkim, którzy włączyli się w organizację festynu.  

Wydarzenie było sfinansowane z PFR Fundacja Wakacyjna 
Aktywacja. 

Anna Kaczówka, GOK Łukta  

 Festyn Rodzinny w Koziej Górze 
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16 lipca 2022 r. na placu przy stadionie w Łukcie, odbyły się 

doroczne obchody Dni Łukty, wprowadzone do kalendarza sta-
łych, gminnych imprez w 2015 roku.  Taka forma festynu  
i wspólnego świętowania dnia naszej rodzimej miejscowości, 
niezmiennie przyciąga tłumy mieszkańców. Gwoździem pro-
gramu jest oczywiście wieczorny koncert gwiazd. W tym roku 
na naszej scenie wystąpili: zespół „Eloya” z autorską, energe-
tyczną muzyką w klimatach etno i rock-a, oraz Kuba Zającz-
kowski z zespołem „Radiomaszyna”. Kuba jest laureatem pro-
gramu Szansa na Sukces oraz uczestnikiem dziesiątej edycji 
„The Voice of Poland”. W swojej karierze pojawił się również 
w programie „Must Be The Music”. Podczas koncertu zespół 
wykonał największe, rockowe przeboje z polskiej sceny mu-
zycznej. 

Dni Łukty to nie tylko koncerty, to też stoiska lokalnych twór-
ców i producentów żywności, którzy wsparli nas swoją obecno-

ścią. Na najmłodszych 
czekały niezawodne 
dmuchańce oraz euro-
bungee. W międzyczasie 
odbył się plener malar-
ski, który przygotowała 
Katarzyna Miszczuk. 
Również podczas festy-
nu swój finał warszta-
tów, w formie przedsta-
wienia, miała młodzieżo-
wo-dziecięca grupa ta-
neczno-kuglarska Gosi 
Szyłejko. Ale nim to 
wszystko nastąpiło na 
scenie zaprezentował się 
poeta i prozaik Stanisław 
Raginiak, który przeczy-
tał swoje piękne wiersze, 
starannie wybrane na tę 
okazję.  

Jedynie pogoda troszkę nam nie sprzyjała i dawała się we znaki 
przelotnym deszczem. Nie przeszkodziło nam to jednak w reali-
zacji naszych planów. 

Cała impreza trwała do północy. W późnych godzinach wie-
czornych mieszkańcy bawili się w rytmach współczesnej muzy-
ki tanecznej. 

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas, a w szcze-
gólności sponsorom za wsparcie naszego wydarzenia. 

Grzegorz Malinowski, GOK Łukta 

 Dni Łukty 2022 

Kuba Zajączkowski z zespołem „Radiomaszyna” 

Z względu na pogodę plener malar-

ski przeniósł się na „starą scenę” 

Młodzieżowy zespół taneczny 

Na koniec części artystycznej odbył się pokaz tańca z ogniem 

Zespół „Eloya” Poeta Stanisław Raginiak 



Nr 08/2022  

8 

NASZA GMINA ŁUKTA 

13 sierpnia odbył się „Piknik ludowy na plaży  

w Pelniku". Było to pierwsze tego typu wydarzenie  
w naszej gminie. Impreza odbyła się w ramach inicjatywy 
z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Kra-
jowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein  
i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Bardzo się cieszy-
my, z frekwencji gości, którzy dopisali w tym dniu. Odzew 
mieszkańców przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.  

Bawiliśmy się w zabawy z dawnych czasów, m.in. rzut 
podkową czy ganiany. Dla niektórych był to swoisty  
i sentymentalny powrót w czasy dzieciństwa. Panie  
z warsztatów kulinarnych przygotowały dawne dania re-
gionalne jak np. zupę kartoflankę wschodnio-pruską, plin-
cę z pomoćką czy rogaliki na słodko z gotowanych ziem-
niaków. Wszystkich potraw można było oczywiście spró-
bować.  

Na pikniku nie zabrakło pokazu mody... ludowej! Miesz-
kańcy własnoręcznie uszyli swoje stroje na warsztatach. Zostały 
one odtworzone z dawnych kreacji Warmii i Mazur. W rolę mo-
delek i modeli wcielili się mieszkańcy i mieszkanki naszej wsi.   

Przez cały piknik towarzyszyła nam muzyka ludowa.  

To było wydarzenie inne od wszystkich jakie do tej pory zorga-
nizowaliśmy w Pelniku, ale równie ciekawe i przywracające, co 
niektórym starszym mieszkańcom, wspomnienia z młodych lat.  

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które pomagają nam  
w zorganizowaniu wszystkich imprez. Dziękujemy mieszkań-

com za przepyszne ciasta oraz członkom Stowarzyszenia Isąg za 
poświęcony czas, pracę i zwyczajnie, za pomoc. Wszyscy jeste-
ście niesamowici! Dziękujemy również właścicielom Restauracji 
„Calma” i Pensjonaciku „Karmuszka” za pomoc w organizacji.  

Projekt dofinansowany w kwocie 30 tys. euro. 

Barbara Syjczak 

13 lipca odbył się „Dzień Baniek Mydlanych” na plaży  

w Pelniku. Organizatorzy przygotowali w tym dniu wiele atrak-
cji dla dzieci, jak również dla dorosłych. Dmuchańce, wata cu-
krowa, zabawa z animatorem, gniotki balonowe z kolorowych 
kulek, gry i zabaw, ale przede wszystkim bańki mydlane! One 
były dosłownie wszędzie! Duże i małe. Najmłodsi zrobili nawet 
węża pianowego z baniek.  

Jak co roku, do naszych akcji i festynów włączają się druhowie 
z OSP Łukta. Również i tym razem byli z nami. Atrakcji przy-
gotowanych przez strażaków było co nie miara. Odbył się rów-

nież pokaz sprzętu ratującego życie w wypadkach.  

Po pokazach odbyły się konkursy dla dzieci i dorosłych, pod-
czas których mieliśmy ubaw po pachy! Rzut gumakiem, prze-
rzucanie opony od traktora, jabłko na lince to tylko niektóre  
z konkurencji, które rozbawiły publiczność.  

Dziękuję Stowarzyszeniu Isag za zaangażowanie, mieszkańcom 
za przepyszne domowe wypieki, właścicielom Pensjonaciku 
Karmuszka za przepyszna zupę oraz wszystkim, którzy tak licz-
nie przybyli do nas i spędzali z nami czas. 

Barbara Syjczak 

 Dzień Baniek Mydlanych w Pelniku 

 Piknik ludowy na plaży w Pelniku 

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

Lipiec 2022, lato w  pełni. Temperatura przyjemna, umiarko-

wana. Słońce wysoko nad horyzontem. W tak sprzyjających 
okolicznościach przyrody postanowiliśmy sprawdzić, jak ma się 
jedna z naszych, niestety zapomnianych, letnich atrakcji gminy,  
a mowa o spływie rzeką Łuktą, zwaną popularnie „Łukcianką”! 
Dziś może się to wydawać szalony pomysł, wystarczy spojrzeć 
na rzekę i powiedzieć „przecież się nie da”. Czy aby na pewno 
słusznie porzuciliśmy myśl o spływach kajakowych w naszej 
miejscowości? 

Podczas przeprowadzania wywiadów do gazety Nasza Gmina 
Łukta, wielokrotnie opowiadano mi o spływach kajakowych, lub 
wręcz wyprawach po rzece „Łukciance”, i to aż z jeziora Łoby  
w Wynkach! Z rozbujałą wyobraźnią, ogromnym zapałem  
i oczekiwaniem jak to będzie wspaniale, postanowiliśmy wraz  
z załogą z GOK w Łukcie sprawdzić stan naszej rodzimej rzecz-
ki. Kajaki wypożyczyliśmy z wypożyczalni przy Fundacji Roz-
woju Regionu Łukta, a swoją przygodę zaczęliśmy z posesji 
prywatnej u zaprzyjaźnionej pani Kasi. Obraliśmy kierunek  
w górę rzeki. Nasz cel - most na końcu ul. Ostródzkiej - i wypły-
nęliśmy. Spodziewaliśmy się, że nie będzie łatwo, a to co zasta-
liśmy przerosło nasze oczekiwania. O ile niewielkie kładki na 
rzece nie sprawiały trudności, to już roślinność wodna za Łuktą 
dawała się we znaki i bardzo utrudniała wiosłowanie i widocz-
ność. Nie było to przyjemne doświadczenie. 

Do plusów można zaliczyć poziom wody w rzece, gdyż ten był 
w tym okresie wystarczający, kajaki nie szorowały po dnie. Za-
tem jest potencjał. Poza tym nad rzeką Łuktą jest naprawdę pięk-
nie. 

Wróciliśmy do punktu wyjścia i udaliśmy się w drugą stronę,  
w kierunku Ramot. Na tym odcinku niestety nie było lepiej. Wy-
sokie i gęste trzciny tuż za Łuktą skutecznie odbierały nam fraj-
dę ze spływu. Niestety nasza wyprawa zakończyła się szybciej 
niż myśleliśmy. Na wysokości nowej oczyszczalni ścieków za-
trzymały nas powalone konary drzew. I mimo, że nie były jakieś 

duże, wyjście z kajaka i obejście przeszkody, czy przerzucenie 
naszego środka lokomocji ponad przeszkodą nie wchodziło  
w grę z powodu mulistego dna. Wiosło wchodziło w nie jak  
w masło, i nie trudno sobie wyobrazić co by się stało z nami. 
Zawróciliśmy i nasza „wyprawa” na tym się skończyła. 

Rzeka, choć niewielka, ma potencjał. Teren nadrzeczy jest pięk-
ny. Bardzo miło oglądało się naszą wieś z tej perspektywy. Nie-
stety, „Łukcianka” jest zaniedbana. Nie będę rozwodził się nad 
czystością, (gdzieniegdzie można znaleźć śmieci) ale jeżeli cho-
dzi o roślinność wodną jest bardzo źle. Rzeka nam zarasta. Miej-
scami widać tylko trzciny, tatarak i … czubek kajaka. Gdyby tak 
udało się ją odpowiednio zagospodarować, przerzedzić rośliny 
wodne, usunąć powalone drzewa, byłaby to naprawdę fajna 
atrakcja Łukty, zwłaszcza, że wypożyczalnie kajaków mamy 
pod nosem. 

Z tego co się dowiedziałem, kiedyś nasza rzeka była regularnie 
czyszczona z roślinności. Spływy były niesamowicie satysfak-
cjonujące i można było swobodnie zawrócić na prawie każdym 
odcinku rzeki, co obecnie nie jest takie proste. Wielka szkoda, że 
zaprzestano odpowiedniej gospodarki rzecznej, bo gdyby pozbyć 
się trzcin i tataraku można by zorganizować na spokojnie  
1,5-2,5 godzinny spływ (z trasą w tą i z powrotem) w zależności 
od umiejętności kajakarzy. Zaczynając od mostu na końcu  
ul. Ostródzkiej dopływając do rozlewiska pod Ramotami i wra-
cając do miejsca wodowania wychodzi ponad 5 km. A można by 
pokusić się o jeszcze ciekawsze rozwiązanie, z większym roz-
machem i kontynuować spływ przez Ramoty do jeziora i rzeki 
Marąg, a z niej do Pasłęki i zakończyć spływ np. w Mostkowie 
lub Zajączkowie. Aaach… to byłoby coś! 

A wracając do pytania postawionego w tytule… na dzień dzisiej-
szy jest to możliwe, owszem, ale ze względu na wspomniane 
utrudnienia, nie polecam. 

Grzegorz Malinowski, GOK Łukta 

 Spływ kajakowy „Łukcianką” - czy jest to obecnie możliwe? 

Stan rzeki na lipiec 2022 Rzeka „Łukcianka” dawniej 
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 Przytulia czepna o wielkiej mocy leczniczej 

Przytulia czepna (Galium aparine) to pospolita roślina 

występująca praktycznie na całym świecie, w strefie klimatu 
umiarkowanego. Porasta głównie łąki, obszary trawiaste, 
pastwiska i pola uprawne. Bywa zmorą rolników, ponieważ 

jest trudnym do usunięcia chwastem. Jej sztywne i haczyko-
wate włoski powodują, że „czepia” się ona innych roślin, 
tworząc uciążliwe do wyplenienia gęste zarośla. Stąd za-
pewne pochodzi jej polska nazwa – „przytulia”, gdyż 
„przytula” się do wszystkiego, co ją otacza, w tym np. do 
odzieży, sierści zwierząt itp. W ten sposób również rozsiewa 
swoje nasionka, które mogą być przenoszone taką drogą na 
znaczne odległość. 
Przytulia znana była już od czasów starożytnych. Wspomina 
o niej w swoich pismach między innymi Dioskurydes, grecki 
botanik, lekarz i farmakolog. Przepisywał ją między innymi 
w stanach silnego wyczerpania i osłabienia organizmu.   
Jeśli chodzi o zastosowanie przytulii w medycynie ludowej, 
to była ona przede wszystkim wykorzystywana do lecze-
nia wszelkiego rodzaju dolegliwości skórnych, ran oraz 
oparzeń. Robiono z niej kompresy, okłady, stosowano do 
kąpieli leczniczych. Roztarte na miazgę ziele przykładano na 
miejsce ukąszenia przez jadowite węże lub pająki czy użą-
dlenia przez owady. 

Tak bogaty skład chemiczny sprawia, że surowiec wykazuje 
wielostronny wpływ na organizm. 
 

11 czerwca 2022 roku w kościele Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Łukcie odbyła się uroczystość I Komunii Świętej, 

której przewodniczył ksiądz proboszcz Zbigniew Żabiński. Tego dnia po raz pierwszy do swojego serca Pana Jezusa przyjęło 36 
dzieci, które przygotowywane były przez Panie katechetki: Wioletę Piotrowską i Barbarę Urbaszek, przy udziale Pani Magdaleny 
Palińskiej. 

Jeśli jako rodzice podjęliśmy decyzję, że będziemy wychowywać nasze dziecko w wierze katolickiej, istotnym jest, aby przygotowa-
nia do Pierwszej Komunii Świętej nie kończyły się z dniem przyjęcia po raz pierwszy przez córkę lub syna Ciała Chrystusa. Powin-
niśmy troszczyć się o pogłębienie życia eucharystycznego dziecka i całej rodziny. To rodzice powinni wyrabiać w dziecku przeko-
nanie, że Eucharystia jest niewyczerpalnym źródłem łask, daje siły i umocnienie w pokusach, gładzi grzechy lekkie, jednoczy nas  
z Chrystusem, pogłębia wiarę, nadzieję i miłość. 

Dorota Pawełczyk 

 I KOMUNIA ŚWIĘTA 
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Przytulia czepna - jej właściwości  
Ziele przytulii czepnej działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo 
i antybakteryjnie. W jej pędach i kwiatach znajdziemy takie 
substancje, jak: 
• witamina C (wpływa na odporność organizmu i produkcję 
kolagenu), 
• kumaryna (działa uspokajająco, przeciwbakteryjnie, przeciw-
zakrzepowo i przeciwwrzodowo), 
• flawonoidy (działanie przeciwzapalne, usprawniają pracę 
układu krwionośnego), 
• garbniki (wykazują działanie bakteriobójcze i łagodzące), 
• antrachiniony (działają moczopędnie i przeciwnowotworowo, 
oczyszczają organizm z toksyn), 
• taniny (wspierają układ odpornościowy, zapobiegają aler-
giom), 
• glikozydy (wzmacniają mięsień sercowy, regulują ciśnienie), 
• saponiny (wykazują działanie antyseptyczne), 
• sole mineralne, 
• olejki eteryczne. 
 

Przytulia czepna Galium aparine ma  
działanie: 
‣ drenujące i detoksykujące – wykorzystywane w celu głębo-
kiego oczyszczenia organizmu z toksyn. Przytulia przede 
wszystkim oczyszcza krew, wspiera funkcje układu limfatycz-
nego, poprawia krążenie krwi, zapobiega tworzeniu się zakrze-
pów w układzie krążenia i zastojów limfy w układzie chłon-
nym 
‣ przeciwzakrzepowe – przytulia zapobiega odkładaniu się 
złogów miażdżycowych w naczyniach krwionośnych i jedno-
cześnie zmniejsza napięcie ścian naczyń krwionośnych. Istot-
nie więc wpływa na profilaktykę miażdżycy i chorób zakrzepo-
wo-zatorowych 
‣ moczopędne – wspierające i uzupełniające drenaż limfatycz-
ny. Dzięki niemu przytulia reguluje gospodarkę wodną, ułatwia 
pozbycie się obrzęków i eliminuje nadmiar płynów z przestrze-
ni międzykomórkowych 
‣ regenerujące – ziele przytulii istotnie wzmacnia siły życiowe 
organizmu i ogólnie pomaga w zachowaniu dobrego zdrowia  
i kondycji. Ma ona bowiem właściwości odnawiające komórki 
i odbudowujące witalność. Dodatkowo ogranicza nadpotli-
wość, przez co zmniejsza utratę soli mineralnych z organizmu. 
To z kolei również zapobiega zbytniemu osłabieniu ustroju 
‣ rozkurczowe i ściągające – przytulia zmniejsza napięcie 
mięśni gładkich, działa przede wszystkim w obrębie narządów 
przewodu pokarmowego (żołądek, jelita). Działanie ściągające 
ma wpływ na regulację wypróżnień i zapobieganie biegunkom 
‣ antyseptyczne, ułatwiające gojenie i przeciwzapalne – co 
sprawia, że przytulia ma również wskazania do zastosowania 
zewnętrznego, w rozmaitych schorzeniach skórnych 
‣ odchudzające – już w tradycyjnym ziołolecznictwie przytulia 
znana była ze swych zdolności do leczenia otyłości. Uważa się, 
że przyspiesza przemianę materii i dzięki temu pomaga  
w utrzymaniu prawidłowej masy ciała i szczupłej sylwetki. 
 

Na co pomaga przytulia czepna? 
Powyższe właściwości terapeutyczne wyraźnie wskazują na 
szerokie możliwości zastosowania ziela w różnych dolegliwo-
ściach. Można ją stosować zarówno do użytku zewnętrznego, 
jak i wewnętrznie. Z tej przyczyny znalazła liczne wskazania 
lecznicze, z których wymienić można między innymi: 
▪ oczyszczanie organizmu – przytulia najbardziej znana jest ze 
swojego działania drenującego. Dlatego stanowi nieocenione 
remedium w procesie detoksykacji organizmu. Okazuje się 
skuteczna w walce z cellulitem, nadwagą, obrzękami, opuchli-
zną oraz nadmiernym gromadzeniem wody w organizmie 
▪ schorzenia układu krwionośnego i limfatycznego – ziele po-
prawia krążenie krwi, zatem wskazane jest wspomagająco  
w leczeniu żylaków, miażdżycy, hemoroidów oraz zaburzeń 
związanych z łagodnym przerostem prostaty. Jednocześnie 
stymuluje i wspomaga przepływ limfy, zatem może być stoso-
wane w takich sytuacjach, jak: powiększone węzły chłonne, 
zapalenie migdałków, angina, mononukleoza zakaźna czy na-
wracające infekcje gardła 

▪ stany zapalne dróg moczowych – działanie diuretyczne spra-
wia, że ziele wspomaga leczenie infekcji i zapaleń dróg moczo-
wych. Może być stosowane również w chorobach przebiegają-
cych z zatrzymaniem moczu oraz w kamicy nerkowej. Wspo-
maga też leczenie artretyzmu i dny moczanowej 
▪ stany osłabienia i wyczerpania – Galium aparine skutecznie 
regeneruje organizm. Napary i wyciągi z rośliny są często uży-
wane wraz z innymi ziołami w postaci wzmacniającego toniku 
do picia. Można go stosować np. w stanach przemęczenia, osła-
bienia (zwłaszcza na wiosnę), pomocniczo w chorobach nowo-
tworowych oraz innych stanach wyczerpania organizmu 
▪ stany skurczowe – szczególnie mięśni gładkich przewodu 
pokarmowego. Przytulia może być zalecana w stanach nieżyto-
wych żołądka i/lub jelit, biegunce, niestrawności, zatruciach 
pokarmowych oraz zaburzeniach wywołanych zastojem żółci 
▪ dolegliwości skórne – w których roślina stosowana jest  
w postaci odwaru. Odwar przykłada się na chore miejsca lub 
stosuje się do kąpieli leczniczych. Przytulii można używać  
w takich przypadkach, jak: trudno gojące się rany, uszkodzenia 
skóry, skaleczenia, wrzody, uporczywe egzemy, łuszczyca, 
nadmierna potliwość czy łojotok. Stosowanie odwaru do płuka-
nia skóry głowy skutecznie likwiduje łupież 

 
Jak stosować ziele przytulii? 
Surowcem leczniczym jest tutaj całe ziele przytulii czepnej. 
Można z niego sporządzić odwar, napar, zastosować sproszko-
wany susz lub przygotować sobie leczniczą kąpiel lub płukan-
kę. 
● W celu uzyskania naparu z przytulii zalewamy 2 czubate 
łyżeczki ziela 1 szklanką (około 200 ml) wrzącej wody. Pozo-
stawiamy pod przykryciem do zaparzenia na około 20–30 mi-
nut, po czym przecedzamy. Pijemy 3–4 razy dziennie po pół 
szklanki płynu. 
● Aby wykonać odwar z przytulii, zalewamy 2 łyżeczki ziela 
szklanką chłodnej wody, doprowadzamy delikatnie do wrzenia 
i gotujemy na małym ogniu przez 6–8 minut. Odstawiamy  
z ognia i pozostawiamy na kolejne 5 minut pod przykryciem. 
Spożywamy 3–4 razy dziennie po pół szklanki. 
● Sproszkowane ziele przytulii stosuje się najczęściej do użyt-
ku zewnętrznego. Można nim zasypać np. ranę lub owrzodze-
nie albo zmieszać z tłustą maścią o neutralnym działaniu  
(np. z wazeliną) i taką mieszanką smarować chore miejsca. 
● Przytulię można także wykorzystać do odnawiających i rege-
nerujących kąpieli leczniczych. Na 1 litr wrzątku stosujemy  
50 g ziela. Zalewamy je wrzątkiem i zaparzamy pod przykry-
ciem przez 15 minut lub podgotowujemy kilka minut na wol-
nym ogniu. Po przecedzeniu dodajemy do kąpieli. 
● Aby uzyskać płukankę z przytulii, zalewamy 2 czubate łyżki 
ziela wrzątkiem (około ¾ szklanki) i zaparzamy pod przykry-
ciem przez 15 minut. Przecedzamy płyn. Możemy wykorzystać 
go do okładów na chore miejsca, do wcierania w skórę głowy, 
a nawet jako odżywczą i regenerującą maseczkę na twarz  
i dekolt. 

Magdalena Mudry - zwolenniczka i propagatorka zdrowego trybu 
życia. Od kilku lat biorąca czynny udział w promowaniu zdrowe-

go żywienia, prowadząca warsztaty dla dzieci, młodzieży i doro-

słych. Autorka bloga „Ze smakiem”. Właścicielka sklepu z alter-
natywną żywnością. 
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Oda do starości 
 
Starości nasza - 
Ty nas nie przygniataj; 
We wspomnieniach hasaj, 
O dawnych młodych latach… 
 
Niech reumatyzm nie kręci, 
Pigułki się nie mylą, 
Niech z naszej pamięci, 
Wyjdą piękne chwile… 
 
Niech w duszy gra muzyka - 
Niekoniecznie anielska, 
I chociaż człowiek utyka, 
Niech szuka swego miejsca. 
 
Oj, starości, nie rozpieszczasz - 
Lecz nie ma powodu, 
Byś bez przerwy musiał stękać, 
Jak to było, gdyś był młody… 
 
Starość piękna może być, 
W dostojeństwie siwizny... 
Starość innych uczy żyć, 
Omijać życiowe mielizny… 
 
Starość, to dar czasu, 
I mądrość życiowa; 
Jeśli chcesz, to pracuj, 
I nowe pokolenie wychowaj. 
 
Dziękuj Bogu, za dar życia - 
Ciesz się każdym dniem; 
A kiedy coś wspominasz, 
To wiedz: życie nie jest snem! 
 

Mieczysław Jarząbek 

 
Opowieści mazurskie, c.d. 
Zachód słońca 

 
Tyle zachodów słońca... 
Nad lasem, łąką, polami; 
Lub kiedy promień ostatni, 
Zasypia nad falami 
Coraz cichszego jeziora... 
Jeszcze chmura w purpurze, 
Zza horyzontu woła: 
Zaczekaj, zostań na dłużej, 
Dlaczego się chowasz? 
Pozostań w tej łunie wieczornej - 
Przy niej i ja jestem piękna... 
Ale, już zmierzch coraz mocniej, 
Po mgły, i szarość sięga... 
Niechaj odpoczną powieki, 
A ucho nad ciszą się skupi - 
Niechaj ten wieczór letni,, 
I mnie, czegoś nauczy... 
 
Czy z większą pokorą, 
Spojrzę na świat cały, 
By widzieć prawo Boże, 
I chcieć Boga chwały...? 

 
Mieczysław Jarząbek 

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


