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Dnia, 9 listopada 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Łuk-

cie stał się gospodarzem uroczystej zbiórki z okazji wręczenia 
promes członkom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
(MDP), które są komórkami organizacyjnymi jednostek OSP.  

W uroczystej gali udział wzięli Robert Gontarz - Poseł na Sejm 
RP,  Andrzej Śliwka - Wiceminister Aktywów Państwowych, 
Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Robert Ma-
linowski – Wójt Gminy Łukta, druh Ryszard Harasim – Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie oraz mł. 
bryg. Łukasz Jasiński – Komendant Powiatowy PSP w Ostród-
zie. Dowódcą uroczystości był kpt. Damian Górski. 

Miło nam poinformować, że z 21 drużyn powiatu ostródzkiego 
przybyłych na uroczystość, Gminę Łukta reprezentowały MDP 
Ględy (reprezentanci: Amelia Czerwińska, Klaudia Domańska  
i Oliwia Sokołowska wraz z opiekunem Michałem Kowali-
kiem) i MDP Łukta (reprezentanci: Wiktoria Snopczyńska, Da-
riusz Dobrosielski, Filip Gagat, Igor Kamieniecki i Krystian 
Kłosowski wraz z opiekunem Robertem Dobrosielskim w za-
stępstwie za Mateusza Owsiankę). Łączna kwota promes wy-

niosła 76 890,00 zł (są to środki w ramach dotacji celowych  
z budżetu państwa) i zostanie przeznaczona na zakup umundu-
rowania oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjono-
wania drużyn. 

Przypomnijmy, że ce-
lem MDP jest zaintere-
sowanie młodzieży 
działalnością społeczną 
na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej oraz 
przygotowanie jej do 
bezinteresownej służby 
w szeregach Ochotni-
czych Straży Pożar-
nych. Członkami Mło-
dzieżowych Drużyn 
Pożarniczych mogą być 
dziewczęta i chłopcy  
w wieku do 18 lat. Do 
zadań MDP należy 
m.in. udział w zapobie-
ganiu pożarom przez 
oddziaływanie na lokal-
ne środowisko w celu 
przestrzegania przepi-
sów przeciwpożaro-
wych, a także podno-
szenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie 
ochrony przeciwpożarowej. 

Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno
-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki 
ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej 
członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych  
i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można 
także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochro-
ny przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP,  
a także działalność w wolontariatach. 

Dorota Pawełczyk 

 Przyznano dotacje dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

Od lewej: mł. bryg. Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie Łukasz Jasiński, Wójt Gminy Łukta Robert Malinowski, Wojewoda 

Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, Poseł na Sejm Robert Gontarz, Dyrek-

tor GOK w Łukcie Anna Czubkowska, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński 

Robert Dobrosielski prezentuje 

otrzymaną kwotę dotacji 

MDP z Łukty 
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KULTURALNY I WSPOMNIENIOWY SPACER PO GMINIE ŁUKTA 

 Szanowni Czytelnicy, dziś będzie jesiennie, a więc sen-

tymentalnie, ale bez kordialności.  

 Do końca kalendarzowej jesieni jeszcze ponad miesiąc, 

a zatem rozmarzmy się jesiennie, szczególnie starsze i śred-

nie pokolenia. W moim odczuciu obecni nastolatkowie  

– i nieco od nich starsi – żyjąc w pośpiechu, nie zauważają 

sezonowych zmian, a już na pewno nie przeżywają ich tak, 

jak niegdyś moje pokolenie. No cóż, świat się zmienia,  

a więc  i ludzie. Kiedyś w narodzie więcej było romantyzmu, 

panowie byli bardziej szarmanccy. Dziś, w okresie wyścigu 

szczurów, większość z nas jakby wstydzi się własnej wrażli-

wości, (publicznego) podziwiania piękna. Staliśmy się bar-

dziej zamknięci w sobie, często towarzyszy nam obawa, że 

kiedy uzewnętrznimy swoje uczucia i odczucia (chociażby  

w kwestii natury), to ktoś weźmie nas za odszczepieńca. Za-

pewniam każdą osobę czytającą ten felieton, że warto do-

strzegać piękno w każdej postaci, od krajobrazów po muzy-

kę czy poezję. Nawet najkrótsze uniesienia są eliksirem dla 

naszej duszy. Pisarz Lew Tołstoj powiedział, że piękno jest 
dobrem. W pełni zgadzam się z nim. Między innymi dlatego, 

że właśnie piękno potrafi zmienić człowieka, nawet jeśli on 

absolutnie w to nie wierzy. Pamiętam historię pisarza Anto-

ine`a Saint-Exupéry`ego (Mały książę), który był lotnikiem  

w latach 20. i 30. poprzedniego wieku, głównie przewoził 

pocztę. Któregoś razu jego samolot uległ awarii i przyszły 

pisarz musiał lądować na pustyni. Otoczyło go plemię tubyl-

ców, szturchali Antoine`a dzidami. Brak werbalnego porozu-

mienia tylko komplikował sytuację. Exupéry`ego szczegól-

nie denerwowało zachowanie wodza plemienia. Nic jednak 

nie mógł zrobić. Na szczęście został odnaleziony przez zało-

gę innego samolotu. Rok później francuski pisarz poleciał  

w to samo miejsce, gdzie miał wypadek, zabrał ze sobą ko-

goś, kto znał język pustynnego plemienia. Exupéry zaprosił 

wodza do samolotu, przeleciał kilkanaście kilometrów i wy-

lądował niedaleko oazy. Wódz po wyjściu z kabiny padł na 

kolana i zaczął płakać. Okazało się, że ten nękający pisarza 

wojownik nigdy nie widział tak wysokich drzew… Przestra-

szył się ich, spokorniał.    

 Wracam do jesieni. Tytuł felietonu to słowa piosenki 

wykonywanej przez Sławę Przybylską (autorami są Andrzej 

Czekalski i Ryszard Pluciński, muzykę skomponował Lucjan 

Kaszycki). Minęły dziesiątki lat, a pewnie nie tylko ja z sen-

tymentem wracam do tego wyjątkowego utworu, pięknej 

muzyki, wyjątkowego głosu, poetyckiego tekstu… Kochany, 

wróć do mnie, ja tęsknię za tobą. I niech 
rozstania, kochany, nie dzielą nas już. 

Pociągi wstrzymać, niech nigdy już li-
stonosz złych listów nie przynosi pod 

hotelik róż. To fragment tekstu. Zachę-

cam do posłuchania całości.  

 Drodzy Czytelnicy, jesień jest 

chyba porą poetów i kompozytorów. To 

dzięki nim powstało wiele ciekawych  

i pięknych polskich piosenek. Wymienię 

kilka: Wspomnienie (Mimozami jesień 

się zaczyna…) – słowa Julian Tuwim, 

muzyka i wykonanie Czesław Niemen, 

Barwy jesieni Czerwonych Gitar (słowa 

Marek Gaszyński, muzyka Seweryn 

Krajewski), Jesień idzie przez park 

(tekst wspólnie M. Gaszyński i Bogdan Loebl, muzyka 

Krzysztof Klenczon). Warto też posłuchać Jesiennych róż 

Mieczysława Fogga lub Janusza Laskowskiego Żółty jesien-
ny liść. Akurat z ostatnią piosenką łączy mnie smutne wspo-

mnienie… W Łukcie od dzieciństwa moim najlepszym kole-

gą był Edek J. Razem chodziliśmy do szkoły, a jako nastolat-

kowie graliśmy w muzycznym zespole. Niestety, Edward  

w wieku osiemnastu lat zakochał się. Ponury zbieg okolicz-

ności sprawił, że któregoś dnia dotarła do niego wiadomość, 

iż wybranka jego serca nie jest mu wierna. To wystarczyło, 

by odebrał sobie życie. Przyjaciel bardzo lubił piosenkę Żół-
ty jesienny liść… W pozostawionym rodzicom liście poże-

gnalnym poprosił, by podczas pogrzebu tę melodię zagrał na 

akordeonie jego kolega. I tak się stało.  

 Gdy w dniu Wszystkich Świętych przychodzę na ne-

kropolię, odwiedzam między innymi grób Edwarda. I od 

wielu lat zastanawiam się nad jednym: jak arcydelikatne by-

wa czasem młode życie, skoro potrafi je przerwać rozpusz-

czona plotka…?                  
 „(…) Jesień wszystko zamienia, zwiędłe liście i wiatr, 

miłość moja do ciebie wciąż trwa, wybacz, że trwa. Garstkę 
prochu liścia zostawiłaś po sobie, garstkę prochu wspomnień 

porwał jesienny wiatr (…)”. Kilka strof z piosenki Żółty je-

sienny liść. Uważni Czytelnicy zauważyli, że piszę o piosen-

kach poświęconych jesieni, a nic o poezji, która przecież jest 

mi tak bliska. Czynię to z premedytacją, gdyż w wymienio-

nych tekstach piosenek jest wiele pięknych strof.  

 Jednak dla rozwiania jesiennych chmur i mgieł dedyku-

ję Czytelnikom fragment wiersza Deszcz jesienny Leopolda 

Staffa: O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny  

i pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny. I jeszcze jedną 

zwrotkę innego utworu: Nie moim lasem jesień się zaczyna/
grzyby zbieram nie w swoim lesie/mgłę poranną rozgadany 

blok zatrzymał/nić babiego lata łza starości czesze./Nie mo-
im szumem ten szum zaokienny/uratowane grzyby nie na we-

sele suszę./Deszcz dokucza, ten deszcz 

jesienny/i nitka twojego palta pozosta-
wiona na poduszce… 

 PS Wykorzystując redakcyjne 

możliwości felieton zakończyłem swo-

im wierszem Nie ten las, zamieszczo-

nym w tomiku Uratuj mnie (1992 rok).     

 

Tekst/foto: S. Raginiak 
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WYDARZENIA 

14 października 2022 roku odbyły się uro-

czyste obchody 10-lecia Gminnego Ośrodka 

Kultury w Łukcie. Przygotowania do tego wy-

darzenia zaczęły się kilka tygodni wstecz. Przez 

wiele dni przeszukiwaliśmy i wybieraliśmy 

zdjęcia i filmy z 10-letniej działalności GOK-u, 

co stanowiło nie lada wyzwanie! Samych foto-

grafii w naszym archiwum jest ponad 45 000! 

Dodając do tego setki minut materiałów filmo-

wych, trzeba przyznać, że zadanie było potwor-

nie trudne. Zarchiwizowane przez nas materiały 

są w pewnym sensie zaświadczeniem o tym, jak 

wiele wspaniałych rzeczy przez ten czas się  

u nas wydarzyło. To, co udało nam się znaleźć  

i wybrać zamieściliśmy w krótkiej 20-

minutowej prezentacji naszej działalności oraz 

na naszej galerii zdjęć w holu.  

Uroczystość rozpoczęła się od gali. W sali ki-

nowej gości przybyłych na to wydarzenie przy-

witali: Dyrektor GOK Anna Czubkowska oraz Wójt Gminy 

Łukta Robert Malinowski. Następnie przyszedł czas na prezenta-

cję 10-letniej działalności GOKu, oraz jego pracowników, któ-

rzy zebrali gromkie brawa, za to co robią dla naszej lokalnej 

społeczności.  

Bardzo ważnym punktem programu było wręczenie podzięko-

wania dla „Ambasadorów Kultury”. Ambasadorzy to osoby, 

które w ciągu kilkuletniej współpracy promowali naszą kulturę, 

działania, sprawiali, że było o nas głośno, a także wspólnie two-

rzyli z nami historię. Kapituła przyznała tytuł „Ambasadora Kul-

tury” Pani Ludwice Kucharczyk, ks. Zbigniewowi Żabińskiemu, 

Panu Stanisławowi Raginiakowi oraz Panu Janowi Dąbrowskie-

mu. "Dziękujemy państwu za szerzenie kultury lokalnej na tere-

nie naszej gminy oraz poza jej granicami." - Takie słowa podzię-

kowania popłynęły z ust Pani Dyrektor GOK-u, Anny Czubkow-

skiej.  

 10-lecie GOK w Łukcie 

Zwieńczeniem uroczystości był bankiet 

Statuetka 10-lecia GOK-u 

Pan Stanisław Raginiak odbiera podziękowania dla 

„Ambasadora Kultury” 

Ksiądz proboszcz Zbigniew Żabiński składa życzenia oraz  

gratulacje dla pracowników GOK-u 

Dyrektor GOK Anna Czubkowska, były Wójt Jan Leonowicz, Wójt 

Robert Malinowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Łukta Marta 

Drozdowska wspólnie kroją pierwszy kawałek tortu  
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We wtorek, 18 października p. Natalia Bałdyga wraz z trzema swoimi 

uczennicami: Antoniną Sulewską oraz Michaliną i Pauliną Piotrowskimi 

wzięły udział w XII Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Szlakiem 

Niepodległości”, której organizatorem był Morąski Dom Kultury. Jest to 

cykliczny festiwal cieszący się coraz większym zainteresowaniem. Ce-

lem festiwalu jest promowanie wartości patriotycznych, prezentacja do-

robku artystycznego wykonawców, doskonalenie warsztatu, konfrontacja 

oraz aktywizacja środowisk twórczych. Ważnym elementem organizo-

wanego festiwalu jest kultywowanie pamięci historycznej naszego kraju. 

Z XII Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Szlakiem Niepodległo-

ści” dziewczyny wróciły jako laureatki I i II miejsca! I miejsce zajęła 

Paulina Piotrowska za wykonanie piosenki: „Biały krzyż”, a II miejsce 

Michalina Piotrowska za utwór: „Rozkwitały pąki białych róż”.  

Gratulujemy p. Natalii, a przede wszystkim dziewczynkom za fanta-

styczny występ na festiwalu. Tym bardziej, że konkurencja była olbrzy-

mia, bo liczyła ok. 200 osób! 

Uczestników oceniała komisja w składzie: Irena Frąckiewicz – muzyk, 

Małgorzata Mróz – muzyk, Jerzy Mudry – muzyk. 

Joanna Kubicka 

 XII Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Morągu 

Wójt Gminy Łukta Robert Malinowski wręczył 

również 5 statuetek „10-lecia Gminnego Ośrodka 

Kultury w Łukcie”: Pani Annie Czubkowskiej - 

Dyrektor GOKu, Panu Janowi Leonowiczowi - 

byłemu Wójtowi Gminy Łukta, Panu Kazimierzowi 

Biedulskiemu - byłemu Przewodniczący Rady 

Gminy Łukta, Panu Gustawowi Markowi Brzezino-

wi - Marszałkowi Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, oraz Pani Bogusławie Orzechowskiej 

- Senator RP. To osoby, które w znacznym stopniu 

przyczyniły się do obecnego kształtu naszego 

ośrodka. 

Po części oficjalnej nadszedł czas na długo wycze-

kiwany koncert. Gwoździem programu był występ 

Marka Piekarczyka, byłego lidera zespołu TSA. 

Tego wieczoru wystąpił w odsłonie 

akustyczno-smyczkowej.  

Koncert nie był ostatnią atrakcją tego 

dnia. Na koniec wszyscy goście zosta-

li zaproszeni na słodki poczęstunek, 

gdzie przy kawie, herbacie i urodzino-

wym torcie mogli powspominać i po-

rozmawiać nie tylko na tematy stricte 

kulturalne. Wszyscy wznieśliśmy to-

ast za koleje owocne lata działalności 

kulturalnej. Cieszymy się, że nasza 

oferta trafia w Państwa gusta, i coraz 

częściej korzystacie z naszych propo-

zycji. A tych, którzy jeszcze nie mieli 

okazji nas odwiedzić, bardzo serdecz-

nie zapraszamy. 

 

Joanna Kubicka 

Grzegorz Malinowski 

Na scenie Marek Piekarczyk z zespołem 

Podczas wydarzenia towarzyszyłam nam telewizja Kopernik 
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W dniach 27 i 28 października chór 

„Pasjonatki” odwiedził siedzibę Radia Olsztyn. 
Było to dla członków zespołu ogromne przeżycie 
oraz wspaniałe, nowe doświadczenie. Wszystkie 
panie były bardzo podekscytowane i spędziły ten 
czas w miłej atmosferze. Celem „odwiedzin” 
studia Radia Olsztyn było nagranie przez Pasjo-
natki kolęd i pastorałek. Nagrywanie każdego 
dnia trwało po kilka godzin i wymagało wielu 
powtórzeń. Była to ciężka lecz satysfakcjonująca 
praca. Jej efekty w postaci debiutanckiego albu-
mu z pięknymi, polskimi kolędami i pastorałka-
mi ukarzą się przed Bożym Narodzeniem tego 
roku. Utwory będzie można również znaleźć 
m.in. na takich platformach jak YouTube czy 
Spotify.  
Z całego serca dziękujemy Radiu Olsztyn za 
pomoc i profesjonalne podejście do naszego 
przedsięwzięcia. Z niecierpliwością czekamy na 
efekty tej przygody. 

 
Natalia Ciskowska 

 Debiutancki album Pasjonatek 

Ilość parasoli w bibliotece tego dnia, nie była powodem nie-

szczelnego sufitu, lecz parasolkowych zabaw z dziećmi. Zaczęło 
się jak zwykle od przeczytania książeczki pt. „Parasol deszczo-
wego skrzata” Agaty Giełczyńskiej-Jonik, o tym jak zgubienie 
parasola przez sympatycznego stworka, mogło spowodować 
zalanie deszczem całego miasta. Po części literackiej przyszedł 
czas na harce, tańce, konkursy sprawnościowe z parasolkami,  
a następnie na prace plastyczne. Zwieńczeniem spotkania było 
obejrzenie bajki animowanej przy poczęstunku – ciasteczek  
w kształcie parasola upieczonych przez panią Jadzię. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 PARASOLKOWE ZABAWY LITERACKIE 

Przecudowne, jesienne spotkanie z niesamowitą Sylwią Kubik – autorką powieści obyczajowych, zapadnie na długo w naszej pa-

mięci. Autorka powieści obyczajowych pochodząca z pogranicza Powiśla i Żuław, z wrodzoną sobie swadą opowiadała o początkach 
kariery pisarskiej, o życiu i o bohaterach swych powieści. Dużo radości, śmiechu, energii, dobrych słów towarzyszyło nam podczas 
spotkania.. Trzymamy kciuki za nowy pomysł na powieść, do której inspiracją jest nasza biblioteka.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 SPOTKANIE AUTORSKIE Z SYLWIĄ KUBIK 
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Od września br. wznowiliśmy literackie zabawy dla dzieci 

organizowane w ramach Klubu Mamy i Malucha. Jesień kojarzy 

nam się m.in. z babim latem, zatem do akcji wkroczył Pajączek, 

a raczej pokaźnych rozmiarów Pajączysko, które było wspól-

nym dziełem uczestników, a następnie jako bohater książki Dia-

ny Amft pt. „Pajączek Kędziorek. Jak pokochać osiem nóżek”. 

Po wysłuchaniu opowieści, po której strach przed pająkami nie-

co zelżał, rozpoczęliśmy maraton zabaw ruchowych, podczas 

których dzieci wcielały się w rolę pająków. Na zakończenie 

relaksowały się podczas zajęć kreatywnych, plotąc na gałązkach 

babie lato z włóczek. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 PAJĄCZKOWE ZABAWY LITERACKIE 

21 października 2022 r. odbył 

się Koncert Jesienny pod na-

zwą ,,Niezapomniane Polskie Prze-

boje” . To już kolejny raz kiedy 

mogliśmy spotkać się w przesym-

patycznym towarzystwie w bla-

skach świec i reflektorów. Mieli-

śmy przyjemność usłyszeć osoby  

w różnym wieku, najmłodszych  

i tych trochę starszych. Był to czas 

kiedy, mogliśmy się zintegrować 

śpiewając razem przeboje, które 

wszyscy znają . Jesteśmy pod 

ogromnym wrażeniem, jak wiele 

osób postanowiło wziąć czynny 

udział w tym wydarzeniu. Jednocześnie dziękujemy Wam Dro-

dzy Artyści! Mamy nadzieję, że za rok również się spotkamy.  

Na koncercie wystąpili: Zespół Wokalny dla Najmłodszych pod 

pieczą Pani Natalii Ciskowskiej: Oliwia Łuksza, Kornelia Kar-

miłowicz, Brajan Zajko, Tosia Zajko, Daria Kusiak, Zuzia Wy-

somierska, Marysia Pasierowska, Franek Pasierowski, Zosia 

Łoboda, Natan Małyj, Nadia Małyj, Nikola Puch, Zespół Wokal-

ny pod pieczą Pani Natalii Bałdygi: Paulina Piotrowska, Micha-

lina Piotrowska, Klaudia Pampuch, Aleksandra Woźniak, Jagoda 

Barkowska, Antonina Sulewska, Natalia Karmiłowicz, Wanda 

Gadecka, Karolina Wejknis, Zespół składający się z Martyny  

i Pauliny Piotrowskich oraz Patrycji Ciechanowskiej, Zespół 

składający się z Bogusławy Wojto-

wicz, Gabrieli Trojan, Teresy No-

wickiej, Marii Malinowskiej, Lu-

dwiki Kucharczyk, Jadwigi Bociej, 

ponadto soliści Anna Lewandowska, 

Wojciech Winnicki, Stanisław Cze-

kil, Tymek Łoboda, Paulina Wójcik, 

Anna Świętochowska, Dagmara 

Cok, Weronika Gol, Natalia Ci-

skowska i Natalia Bałdyga.  

Był to uroczy, ciepły wieczór, który 

pozostanie na długo w naszej pamię-

ci.  

Natalia Ciskowska 

 Koncert Jesienny: Niezapomniane Polskie Przeboje 

Stanisław Czekil Zespół Wokalny pod pieczą Pani Natalii Ciskowskiej 

Wojciech Winnicki Zespół wokalny pod pieczą Pani Natalii Bałdygi 

Widownia była wypełniona po brzegi 
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31 października 2022 roku, został zorganizowany Bal 

Wszystkich Świętych. Wszystko zaczęło się od Mszy Świętej, 

w której udział wzięły przebrane za postaci świętych, błogosła-

wionych oraz za aniołów, dzieci oraz dorośli. Po mszy, w barw-

nym korowodzie wszyscy przeszli do domu kultury, gdzie roz-

poczęła się impreza. Tam w pięknie udekorowanej balonami 

sali odbyły się tańce i wspólne zabawy tj. limbo, taniec zamra-

żaniec czy gry z chustą animacyjną. Na balu mogliśmy spotkać 

między innymi Św. Kingę, Św. Jana Pawła II, Św. Maksymilia-

na Kolbe, Bł. Carlosa Acutis czy Bł. Jerzego Popiełuszko. Na-

sze spotkanie było świetną okazją do poznania kim byli nasi 

święci patronowie, czym się zajmowali i co sprawiło, że ich 

życie było tak wyjątkowe i święte. Podczas zabawy odbył się 

quiz o świętych. Dzieci mogły dowiedzieć się jakich mamy 

patronów, jakie są ich atrybuty, jakie mieli życie. Towarzyszyła 

nam również dobra muzyka. Nie zabrakło znanych i lubianych 

utworów: „Święty uśmiechnięty” , „Góry do góry”, „Małe uku-

lele” itp. Dodatkową atrakcją był słodki poczęstunek zorganizo-

wany przez rodziców.  

Poprzez coroczną organizację balu pragniemy uświadomić dzie-

ciom, że Dzień Wszystkich Świętych to dzień radosny. Ideą 

balu jest promowanie świętości oraz wychowywanie dzieci  

w duchu wiary, prawdy i piękna. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za wspólną zaba-

wę, a rodzicom za przygotowanie dla swych pociech strojów  

i atrybutów kojarzących się ze świętymi. 

Paulina Wójcik 

Bal Wszystkich Świętych 

W poniedziałek, 31 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury specjalnie dla naszych Milusińskich zorganizowaliśmy  

strrrasznie fajną zabawę z okazji Halloween. W ten dzień wspólnie przygotowaliśmy kruche ciasteczka w kształcie paluchów wiedź-

my! Wykonaliśmy dyniowe prace plastyczne, a na koniec odbył się seans filmowy, podczas którego mogliśmy obejrzeć animację  

z dreszczykiem. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas! Cieszymy się, że tak licznie uczestniczyliście w naszych zajęciach! 

 

Agnieszka Karmiłowicz 

Halloween z GOK-iem 2022 
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SPORT 

Piłka nożna kobiet w Polsce wciąż 

praktycznie nie istnieje w świado-
mości Polaków i w mediach, przez 
co jest w cieniu piłki mężczyzn, 
aczkolwiek w Polsce piłkarskie, 
kobiece drużyny klubowe rywalizu-
ją w Ekstralidze, I lidze (2 grupy),  
II lidze (4 grupy), III lidze  
(17 grup), IV lidze (wyłącznie woje-
wództwa Mazowieckie i Małopol-
skie) oraz w Pucharze Polski. 
Uczestniczy w nich 235 drużyn 
zrzeszonych w 211 klubach. Jak 
walczyć z nierównościami i pod-
nieść poziom piłki klubowej? Me-
chanizm jest prosty: trzeba pokazy-
wać ludziom piłkę nożną, żeby ją 
popularyzować. 
 
W gminie Łukta odpowiedzialną za 
popularyzowanie tego sportu jest 
Pani Żaneta Wiśniewska, która 
była animatorem sportowym na orli-
ku w Łukcie. Po rozpoczęciu pracy 
szybko zauważyła drzemiący poten-
cjał w młodych kobietach z okolicy. 
Lubimy rozmawiać z ludźmi, któ-
rych serca przepełnione są pasją do 
rzeczy potrzebnych i dobrych, dlatego zapraszamy do lektury… 
 
Jak i kiedy narodził się pomysł założenia żeńskiej drużyny pił-
karskiej oraz jakie emocje temu towarzyszyły: strach? Podnie-
cenie? A może po prostu zwykła radość? 
Pomysł na stworzenie żeńskiej drużyny piłkarskiej od zawsze 
był w mojej głowie. Pewnego dnia trener zespołu seniorskiego 
Jastrząb Ględy – Tomasz Karkut, powiedział mi, że na orlikach 
odgrywa się turniej w piłkę nożną. Bardzo spodobał mi się po-
mysł uczestniczenia w tym turnieju i od razu zaczęłam organi-
zować drużynę dziewczyn.  
 
Jakie formalności należało poczynić, aby drużyna mogła brać 
udział w turniejach? 
Aby zagrać w turnieju musiałyśmy stworzyć drużynę. Jej po-
wstanie mocno zawdzięczamy klubowi sportowemu Jastrząb 
Ględy. Chciałyśmy im podziękować za szansę, którą nam dali, 
oraz, że możemy nazywać się Jastrzębianki. 
 
Czy trudno było zebrać drużynę? Młode kobiety mają wiele 
obowiązków w dzisiejszych czasach, a turnieje i treningi po-
chłaniają wiele czasu.  
Wiedziałam, że nie będzie łatwo zebrać drużynę od razu, nato-
miast wiedziałam, że w naszej gminie jest dużo dziewczyn, 
które kochają i potrafią grać w piłkę nożną. Sama jako mama  
i osoba pracująca mam ograniczony czas wolny, ale wiedzia-
łam, że jeżeli czegoś się mocno pragnie to można osiągnąć swój 
cel. Początki były ciężkie. Nie wszystkie dziewczyny były prze-
konane, niektóre odmówiły z powodu braku czasu, ale finalnie 
nasza drużyna na obecną chwilę liczy 18 osób! 
 
Jak często trenujecie i z jaką częstotliwością bierzecie udział  
w turniejach? 
Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu na orliku w Łukcie. 
Gramy podczas rundy jesiennej i wiosennej. Mecze w zależno-
ści od liczby zgłoszonych drużyn odbywają się co tydzień, cza-
sami co dwa tygodnie.  
 

Czy kobieca drużyna Jastrząb Ględy posiada już swój Fun 
Club oraz sponsora?  
Na chwilę obecną nie posiadamy Fun Clubu ani sponsora. Na-
szą największą pomocą jest zarząd klubu Jastrząb Ględy, dzięki 
któremu posiadamy stroje sportowe. Wspierają nas finansowo 
jeśli chodzi o dojazdy na turnieje, gdyż najczęściej dojeżdżamy 
prywatnymi samochodami. Ale jeśli byłyby chętne osoby, które 
chciałyby wesprzeć naszą pasję, to przyjmiemy ich z otwartymi 
ramionami.  
Kim prywatnie są piłkarki Jastrzębia Ględy? 
Nasza drużyna składa się z seniorek jak i dziewczyn, które mają 
14 lat. Jako pierwsze w składzie pojawiły się uczennice szkół 
średnich: Klaudia Więcek, Oliwia Sokołowska, Amelia Czer-
wińska (w tym sezonie gra w Stomilu Olsztyn) oraz dziewczy-
ny pracujące tj. Wiola Kurtiak czy ja – mama i aktywny na-
uczyciel. W późniejszym czasie dołączyło więcej dziewczyn, 
które przekonały się, że warto spróbować: nasza obecna pani 
kapitan Paulina Wójcik, również mama i nauczycielka, Martyna 
Piotrowska, Patrycja Ciechanowska, które przeszły do nas  
z klubu z Olsztyna, Weronika Kielak, która na co dzień jest 
żołnierzem zawodowym. I dziewczyny, które codziennie 
uczęszczają do szkół: Marta Krawczyk, Wiktoria Snopczyńska, 
Klaudia Domańska, Natasza Piotrowska. I nasze najmłodsze, 
ale jakże waleczne i chętne do rozwijania swojej pasji: Kornelia 
Zajko, Marika Moszczyńska, Iga Drozdowska, Ola Snopczyń-
ska.  
 
Ten sezon to raczej rozeznanie terenu i rozgrzewka czy pierw-
sze sukcesy na koncie? 
Ten sezon to głównie rozeznanie, praca nad współpracą na bo-
isku i przede wszystkim dobra zabawa. 
  
Czego mogę życzyć na koniec kobietom z pasją? 
Może realizacji swoich marzeń i niesłuchania osób, które chcą 
nam podciąć skrzydła, bo i takie się znajdują. Pamiętajmy, że 
piłka nożna jest zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.  

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 

 Żeńska drużyna piłkarska „Jastrzębianki” 
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- Że poziom Witaminy D3 gwarantuje 
sprawne działanie układu odpornościo-
wego; 

- Że Witamina D3 zwiększa wchłanial-
ność wapnia zarówno z pożywienia, jak  
i suplementów diety; 

- Że WAPŃ bez udziału witaminy K2 nie 
trafi do kości, lecz do tkanek miękkich, 
co jest zjawiskiem niepożądanym i wręcz 
groźnym dlatego suplementacja witaminy 
D3 powinna iść w parze z suplementacją 
witaminy K2MK7 szczególnie przy zwiększonej podaży wapnia; 

- Że CYNK powinien być uzupełniany, jeśli w naszym pożywie-
niu nie ma pestek, pełnych ziaren i orzechów na co dzień oraz, 

że jest niezbędnym minerałem śladowym, 
prawdopodobnie najbardziej znanym 
właśnie ze względu na integralną rolę  
w układzie odpornościowym, zapobiega-
niu oraz leczeniu przeziębienia; 

- Że CYNK w połączeniu z wapniem  
i magnezem oraz wapń z magnezem, 
wzajemnie ogranicza przyswajalność (co 
w skrajnym przypadku może doprowa-
dzić do całkowitego braku ich przyswa-
jalność; 

- Że w procesach przetwarzania jodu w naszym organizmie po-
trzebny jest SELEN, ale również magnez, miedź oraz witaminy 
B2 i B3; 

NASZE ZDROWIE 

 Czy wiesz…? 

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki zmierza ku podsu-

mowaniu działań zaplanowanych w projekcie pn. 
„Ekologicznie odpowiedzialni”.  W realizacji tego przedsię-
wzięcia zaangażowanych zostało 20 dzieci w wieku 10-15 lat  
z obszaru działania organizacji. Uczestnicy pochodzą z gmin: 
Łukta, Jonkowo, Morąg i Ostróda. Projekt dwuletni rozpoczął 
się 01 lipca 2021 r. natomiast zakończy się 31.12.2022 r. 

Projekt miał na celu zaangażować dzieci na rzecz ochrony przy-
rody poprzez wolontariat. Dzięki możliwości realizacji projektu 
uczestnicy zaangażowali się w działania praktyczne ratujące 
otaczające nas środowisko wodne, jakże istotne na Warmii  
i Mazurach. W ramach akcji „Ratuj z Nami podwodny świat 
Warmii i Mazur” z udziałem płetwonurków oczyszczono frag-
menty dna ośmiu jezior wraz z ich nabrzeżami w województwie 
warmińsko-mazurskim. 

Przeprowadzono osiem rajdów rowerowych pn. „Nakręć się na 
eko”, których celem było propagowanie wiedzy w zakresie 
ochrony środowiska, promocji zdrowego stylu życia, poznanie 
atrakcji i walorów przyrodniczych danej gminy. W tych dwóch 
powyższych działaniach uczestniczyli także mieszkańcy. 

Dzieci nagrały dwie kampanie społeczne uświadamiające 
wpływ człowieka na przyrodę. Kampanie poruszają tematykę 
wypalania traw oraz zaśmiecania jezior. Został utworzony pla-
kat z hasłem przewodnim wymyślonym przez dzieci „Nie za-

śmiecaj wody! Miej litość dla przyrody! We współpracy  
z uczestnikami powstał także album „W krainie Drwęcy i Pasłę-
ki” prezentujący walory przyrodnicze gmin: Dąbrówno, Grun-
wald, Jonkowo, Łukta, Miłakowo, Morąg, Ostróda i Świątki. 

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z ornitologiem 
podczas, których dzieci samodzielnie zbudowały budki lęgowe  
i karmniki dla ptaków. Odwiedziły Ośrodek Rehabilitacji Pta-
ków Dzikich w Bukwałdzie oraz popłynęły jachtami w dwu-
dniowy rejs po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. 

Oficjalne zakończenie projektu nastąpi 12 grudnia 2022 r.  
o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie. Pod-
czas tego wydarzenia zostaną przedstawione efekty i działania 
projektowe. W sali kinowej zostaną wyświetlone kampanie 
społeczne stworzone w wyniku realizacji projektu. Serdecznie 
zapraszamy mieszkańców do udziału w tym wydarzeniu. 

Ilona Grabowska 

 „Ekologicznie odpowiedzialni” - podsumowanie projektu 
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- Że SELEN jest jednym z mocniejszych odtruwaczy organizmu, 
jest niezbędny dla prawidłowego działania tarczycy i doskonale 
wspomaga leczenie bólu w reumatoidalnym zapaleniu stawów,  
a osławione orzechy brazylijskie pochodzą z Boliwii i wcale go 
nie zawierają; 

- Że MAGNEZ działa przeciwlękowo i reguluje nadciśnienie -
przyczynowo, a nie objawowo; 

- Że kwasy OMEGA 3, szczególnie DHA, zmniejszają stany 
zapalne, a te wpływają na odporność; 

- Że smażąc na *ujawskim czy innym badziewiu skutecznie blo-
kujesz nawet te minimalne ilości kwasów dostarczane w mod-
nym i toksycznym (niestety już) łososiu; 

- Że WITAMINA C to jeden z silniejszych przeciwutleniaczy,  
a jej właściwości są niedocenione! Nie tylko wspiera układ od-
pornościowy, ale też bierze udział w wielu procesach (w synte-
zie kolagenu, metabolizmie tłuszczów i cholesterolu) oraz bierze 
udział w tworzeniu czerwonych krwinek;  

- Że organizm w stresie emocjonalnym czy fizycznym np. stan 
zapalny, stan po zabiegach czy operacjach, zakażenia bakteryjne, 
zatrucia toksynami - w znaczny sposób zwiększa zużycie wita-
miny C - w takich warunkach poziom spada nawet do zera; 

- Że jeśli w spożywanej żywności nie mamy wystarczającej ilo-
ści witaminy C zachorujemy na szkorbut; 

- Że bardzo dobrze jest łączyć żelazo z witaminą C, wapń z wita-
miną D, witaminę B6 z cynkiem;  

- Że tokotrienole obniżają poziom cholesterolu tak samo jak sta-
tyny; 

- Że same witaminy bez minerałów są bezużyteczne i na odwrót; 

- Że BŁONNIK może doprowadzić do zmniejszenia wchłaniania 
substancji odżywczych z pokarmu (węglowodanów i tłuszczy); 

- Że preparaty z czosnkiem przyjmowane wraz z dużą ilością 
salicylan (np. aspiryną) mogą zaburzyć krzepliwość krwi; 

- Że dzienne zapotrzebowanie na wodę to: 30ml na 1 kg masy 
ciała (50kg x 30ml=1,5l wody dziennie) a jeszcze lepiej się na-
wodnimy pijąc wodę ze szczyptą soli naturalnej niejodowanej; 

- Że jedna filiżanka wypitej kawy ,,zabiera” z twojego organi-
zmu 2 filiżanki wody, przez co możesz doprowadzić do chro-
nicznego odwodnienia, co w konsekwencji prowadzi do więk-
szości stanów zapalnych (ból głowy czy kręgosłupa - to też stan 
zapalny); 

- Że ekspozycja na niebieskie światło (z TV, smartfonów, table-
tów) przed którymi Polak spędza nawet dziennie 5h! blokuje 
wydzielanie melantoniny, która jest najmocniejszym, wewnętrz-
nym antyoksydantem, a jej niedobór jest także jednym z głów-
nych czynników rozwoju nowotworów; 

- Że serek *iejski i bułeczka to najgorszy (prozapalny) posiłek 
jaki możesz zafundować swoim jelitom; 

- Że odporność pochodzi z jelit, i że to jedyna prawdziwa infor-
macja jaką możesz usłyszeć z TV; 

- Że OTYŁOŚĆ TO CHOROBA, która pogarsza funkcjonowa-
nie narządów i hormonów; 

- Że do prawidłowego działania układu odpornościowego po-
trzebne są białka, witaminy, minerały czy też właściwe dla orga-
nizmu ludzkiego bakterie - natomiast wielką przeszkodą są nie-
dobory, metale ciężkie, pasożyty oraz gama różnego rodzaju 
toksyn, które wywołują tzw. stres oksydacyjny np. pestycydy, 
herbicydy, leki itd.; 

- Że każdy kilogram dodatkowej tkanki tłuszczowej to PRZE-
WLEKŁY STAN ZAPALNY, niewidoczny w podstawowym 
badaniu CRP i OB, gdzie w Polsce mamy 60% ludzi z nadmier-

ną masą ciała, a polskie dzieci są najszybciej tyjącymi w Europie 
(na przestrzeni ostatnich lat); 

- Że mamy skrajne niedobory WITAMINY B12, ponieważ jed-
nym z ulubionych leków Polaków są IPP (inhibitory pompy pro-
tonowej) czyli słynne „osłonowe” na zgagę, które blokują wy-
dzielanie kwasów żołądkowych, automatycznie - blokując 
wchłanianie tej witaminy, a jej niedobór prowadzi do anemii; 

- Że każdy zbędny gram CUKRU obniża ilość leukocytów 
(komórek odpornościowych ) po posiłku o 70%; 

- Że zakwaszony organizm spowodowany silnym stresem, złą 
dietą lub toksynami, w tym również alkoholem, prowadzi do 
nowotworów; 

- Że niedokwaszony żołądek prowadzi do katastrofy zdrowotnej 
na wielu płaszczyznach; 

- Że chleb, sok czy ukochane kluski to cukier; 

- Że GLIFOSAT (Raundup) można znaleźć w większości pro-
duktach spożywczych - w pieczywie, ciastkach, płatkach śniada-
niowych, batonach zbożowych, musli. Środek ten teoretycznie 
może się pojawić w każdym produkcie zawierającym pszenicę, 
kukurydzę, soję czy owies; 

- Że długotrwały stres może spowodować rozwój cukrzycy, 
miażdżycy, zawałów serca i problemów żołądkowo-jelitowych; 

- Że mammografia wykryje nowotwór, ale dopiero wtedy, kiedy 
w kobiecej piersi jest on obecny od 6, a nawet 12 lat - zatem jest 
to diagnostyka, a nie profilaktyka; 

- Że negatywne emocje: STRACH, ZŁOŚĆ, ŻAL, ZAZDROŚĆ 
skutecznie niszczą nawet dobrze odżywiony organizm; 

- Że ALKOHOL jest tak mocną toksyną, że na jego usunięcie 
organizm musi uruchomić specjalne procesy, czyli znów jest 
eksploatowany; 

- Że lepiej wybierać kiszoną kapustę, której składniki skracają 
infekcję, niż wódkę z pieprzem, ten sławny lek na każde zło; 

- Że UZIEMIENIE i KONTAKT z NATURĄ zmniejszają stany 
zapalne; 

- Że większość LEKÓW obniża odporność, a wiele przypadłości 
możesz wyprowadzić naturalną terapią; 

Zadbaj o swój organizm u podstawy komórkowej, odżyw go! 

Twój organizm to nie koszt, a inwestycja o największej stopie 
zwrotu, którą będziesz się cieszył przez długie lata. 

Magdalena Mudry - zwolenniczka i propaga-

torka zdrowego trybu życia. Od kilku lat biorą-

ca czynny udział w promowaniu zdrowego 

żywienia, prowadząca warsztaty dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Autorka bloga „Ze  

smakiem”. Zielarz, fitoterapeuta.  
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Ballada o smutnej matce 
 

Nad grobem swego syna, 

Stała smutna matka - 

Sama zimna, jak mogiła, 

Łez już więcej nie roniła; 

Gdzieś ostatnia spadła... 

 

Przyszedł do niej anioł, 

Cierpieniu chciał ulżyć - 

Zwiędłe kwiaty zgarnął, 

Świeże dać jej pragnął, 

By jej serce skruszyć. 

 

I zapytał z Boskiej woli, 

Czemu już nie płaczesz - 

A zawzięcie stoisz, 

Jakby czegoś bronisz, 

Zamiast mówić pacierz? 

 

Stoję tak, bo nie wiem, 

Którą żałość skrywać - 

Bo tylko mnie jednej, 

Lico tutaj blednie, 

Serce się rozrywa. 

 

Syn miał być pomocą, 

Na sterane lata, 

Ale był niecnota, 

Stoczył się z hołotą, 

I zszedł z tego świata. 

 

Zadumał się anioł - 

Matkę skrzydłem oplatał, 

Milcząc przy niej stanął, 

Rosę z siebie zgarnął, 

I tą rosą zapłakał. 
 

 

Mieczysław Jarząbek 

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


