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W czwartek 10 listopada 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie oraz w szkole filialnej w Mostkowie odbyły się 

uroczyste apele upamiętniające 104. rocznicę odzyskania niepodległości. W tym roku obchody Dnia Niepodległości przybrały zupeł-

nie inny wydźwięk w obliczu toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny, przed którą wielu Ukraińców znalazło schronienie  

w Polsce, a kilkoro uczniów drugi dom w murach naszej szkoły. Dyrektor Sławomir Urbaszek w swym przemówieniu kilkakrotnie 

przypominał, abyśmy wszyscy pamiętali, że WOLNOŚĆ nie jest nam dana raz na zawsze!  

Źródło: Urząd Gminy Łukta 

 Szkolne apele upamiętniające 104 rocznicę odzyskania niepodległości 

Mieszkańcy Gminy Łukta, od dnia 07.12.2022 roku rozpoczyna się 

sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych (w ofercie ekogroszek  

i orzech). Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek proszeni są o zgłaszanie 

się do Urzędu Gminy, gdzie otrzymają  niezbędne dane do dokonania 

zapłaty za węgiel (pokój nr 2) . 

Opłacona faktura VAT uprawnia mieszkańców do odbioru towaru  

w Magazynie GS „SCH” w Łukcie przy ul. Warmińskiej 16A. 

 

Źródło: Urząd Gminy Łukta 

 Rozpoczęto sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych 
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KULTURALNY I WSPOMNIENIOWY SPACER PO GMINIE ŁUKTA 

Boże Naro-

dzenie – święto  

w tradycji chrześci-

jańskiej upamięt-

niające narodziny 

Jezusa Chrystusa, 

przypada 25 grud-

nia, poprzedzone 

jest adwentem.  

24 grudnia to Wigi-

lia Bożego Narodze-

nia, najważniej-

szym jej akcentem jest uroczysta kolacja, którą rozpoczy-

na się wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy. Jest to 

tradycja upamiętniająca gwiazdę, która prowadziła 

Trzech Króli do stajenki. 
Felieton rozpocząłem kilkoma (vulgo nota) zdaniami, 

gwoli przypomnienia. Ten artykuł powstaje 2 tygodnie przed 

świętami. Zatem ckni mi się, by aura nie zawiodła  

i w święta, sylwestra oraz Nowy Rok było biało na mojej 

rodzinnej ziemi.   

Tyle tytułem wstępu. Teraz przejdę do… dzieci, 

wszak to przede wszystkim one czekają na święta, a konkret-

nie na choinkę i świętego Mikołaja (w roli którego, jak znam 

życie, najczęściej występuje ich dziadek) przynoszącego pre-

zenty. Nie wiem, jakie w tym roku podarki wiezie gwiazdor  

z dalekiej Laponii, ale przypuszczam, że wśród nich przewa-

żać będą zabawki elektroniczne. No i właśnie… gdy wspo-

mnę dawne lata, to z niemałym trudem przypominam sobie, 

co jako dzieci dostawaliśmy pod choinkę. Na pewno cukierki, 

ciastka, jabłka. Było skromnie, powiem mocniej – biedniej, 

niż dziś. Świat dzieciństwa sprzed kilkudziesięciu lat w wielu 

aspektach różnił się od obecnego. Wtedy nie było telewizji, 

telefonów komórkowych, atrakcyjnych zmyślnych zabawek  

i, jak obecnie, całej gamy słodyczy. Dziś nieco starszym dzie-

ciom zapewne wyda się to nieprawdopodobne, bo jak można 

było żyć na przykład bez telewizji? Ano można było. I chyba 

wcale nie mniej ciekawie, niż dziś. Pamiętam, że w bibliotece 

mieszczącej się w budynku obecnego Urzędu Gminy, często 

trzeba było czekać w kolejce, aż pracownik pozwolił wejść 

między regały i wybrać książkę. Tak, dużo czytali starsi, mło-

dzież i dzieci, i każdy na swój sposób cieszył się, że może do 

domu zabrać nową, nieprzeczytaną dotąd powieść lub bajkę. 

A czytanie, Szanowni Czytelnicy, rozwija wyobraźnię, po-

zwala szerzej patrzeć i widzieć świat, ludzki los (także zwie-

rzęcy, wszak w bajkach sporo jest najukochańszych czworo-

nogów). Ludzie czytali, rozmawiali, dzielili się wrażeniami. 

A dziś? Jak wynika z badań statystycznych tylko 11% z nas 

czyta książki! Ale – uwaga! – seriale ogląda prawie sześć-

dziesiąt! Okropność! Wiadomo że jako literat zawsze będę 

namawiał do czytania, taka moja powinność. Zachęcam ro-

dziców i dziadków aby „pod choinkę” kupili jak najwięcej 

książek. Wszystkim wyjdzie to na dobre, poszerzy intelektu-

alnie horyzonty. 

Rzecz kolejna: jeszcze kilkanaście lat temu wysyłali-

śmy do siebie karty świąteczne (poczta pękała w szwach), 

życzenia trzeba było słać z kilkudniowym wyprzedzeniem  

i już ten fakt sprawiał, że czuliśmy powiew świąt. Dziś, ra-

czej w ostatniej chwili, wysyłamy życzenia korzystając ze 

smartfona, najczęściej są one lakoniczne, jakbyśmy chcieli 

ten moment mieć jak najszybciej za sobą. Trochę to smutne.  

W ogóle świat, życie na wsi było niegdyś bardziej 

spójne, gromadniejsze, więcej w nim było (sąsiedzkiej) ser-

deczności, wzajemnej pomocy, rozmów, dzielenia się głębszą 

refleksją na codzienne tematy. Dziś, niestety, przez technicz-

ny rozwój, ludzie oddalili się od siebie. Wytworzył się para-

doks: coś, co miało nas zbliżyć, oddala. Częściej widzimy się 

na ekranach smartfonów, niż bezpośrednio. Przybywa do-

mów z ogrodzeniem, żywopłotem, kamerami, alarmami, psa-

mi, et cetera… Powoli stajemy się niewolnikami zawiłego – 

często na własne życzenie – świata.   

Serca, serdeczności, altruizmu i empatii ludziom dziś 

nie brakuje, ale kiedyś tego wszystkiego było więcej. I chyba 

nie tylko dzieci były szczęśliwsze, i nie tylko w Boże Naro-

dzenie. Potrafiliśmy się cieszyć z czekoladowego cukierka,  

a dziś – cóż może być jego synonimem dającym tyleż samo 

radości? Przyznam, że nie wiem.  

I dalej: niegdyś śpiewaliśmy rodzinnie kolędy, sły-

chać je było niemal w każdym domu w Łukcie i okolicznych 

wsiach. A dziś? – odtwarzamy z płyt, słuchamy w tv. Nic  

w tym złego, ale piękniej jest, gdy śpiewamy razem. Napiszę 

poetycko: wtedy choinka jest szczęśliwsza.   

Święta to piękny czas, w Polsce szczególnie. Jak ma-

ło który naród, jesteśmy przywiązani do tradycji religijnej.  

W naszym kraju jest ponad 90% katolików (na świecie nieca-

łe 18%), nic zatem dziwnego, że staramy się w należyty spo-

sób obchodzić Wigilię i Boże Narodzenie. Warto jednak za-

akcentować, że skoro tylu z nas wyznaje wiarę w Boga Ojca, 

Jezusa Chrystusa i Najświętszą Maryję, że skoro tylu z nas 

zostało ochrzczonych i dekalog jest naszym drogowskazem 

przez życie, to dlaczego często jesteśmy (ogólnie rzecz ujmu-

jąc) małej wiary – tzn. nie przestrzegamy przykazań? Trudne 

pytanie, ale nieodzowne, szczególnie teraz w przeddzień 

świąt. Zanim usiądziemy do Wigilii, przełamiemy się opłat-

kiem, postarajmy się znaleźć choćby najkrótszą odpowiedź.  

Gdy skończą się świąteczne dni, na horyzoncie poja-

wi się sylwester, przyjdzie nam żegnać 2022 rok i powitać 

nowy. Pewnie wielu z nas dokona resume odchodzących do 

historii dni, wspomni dobre i gorsze. Taki już jest ludzki los, 

że raz świeci nam słońce, innym razem nad głową przemiesz-

czają się ciemne chmury.  

W czasie refleksji pamiętajmy o naszych najbliż-

szych, których już nie ma pośród nas. Nie zapomnijmy złożyć 

życzeń nie tylko rodzinie, przyjaciołom, ale również wszyst-

kim znajomym. Każda pamięć jest istotna, ale w te dni szcze-

gólnie przez każdego z nas oczekiwana.     

Szanowni Czytelnicy, niebawem pożegnam niełatwy 

rok, głównie z jednego powodu – woj-

ny w Ukrainie. Pamiętajmy o tym Na-

rodzie, a także o modlitwie za jego wol-

ność. Niech Nowy Rok przyniesie po-

kój Ukraińcom i światu. 

Życzę jak najpiękniejszych świąt i jak 

najlepszego 2023 roku.  

 

Tekst: S. Raginiak 

 Dzieci, prezenty, święta i… kolejny rok  
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WYDARZENIA 

Jesteśmy bardzo dumni, że pomysł, który wyszedł oddolnie  

tj. od grupy nieformalnej „Kulturalne podziemie”, chwycił. Ini-
cjatywa, która miała na celu popularyzację szachów w gminie 
Łukta została ciepło przyjęta i doczekała się kontynuacji. Tak, 
po raz drugi w GOK w Łukcie udało się zorganizować warsztaty 
szachowe. Tym razem nie tylko początkujący będą mieli okazje 
poznać tajniki tej gry, ale i osoby, które grają regularnie otrzy-

mają okazję, by wyciągnąć coś dla siebie z warsztatów dla śred-
niozaawansowanych. Warsztaty prowadzą doświadczeni instruk-
torzy i sędziowie: Grzegorz Miśta oraz Paweł Klimiuk. Planuje-
my również zorganizować dwa otwarte turnieje szachowe, pod-
czas których możliwe będzie zdobycie kategorii szachowych. 
Polecamy śledzić stronę internetową GOK w Łukcie oraz fanpa-
ge na facebook-u, by nie przegapić dat turniejów.  

Całe przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Fundację 
PKO BP Bank Polski w kwocie 10 000 zł. Co ciekawe, patronat 
honorowy nad turniejami szachowymi objął sam wiceminister  
i podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Pan Andrzej Śliwka. 

Warto również dodać, że w GOK w Łukcie odbywają się towa-
rzyskie otwarte spotkania szachowe w każdy poniedziałek  
w godzinach 18:00-20:00, na które serdecznie zapraszamy osoby 
początkujące jak i średniozaawansowane. Każdy na pewno znaj-
dzie dla siebie godnego przeciwnika. 

Warsztaty oraz turnieje są realizowa-
ne w ramach projektu „Zaszacho-
wani, czyli łukciańskie spotkania sza-
chowe” finansowanego ze środków 
Fundacji PKO BP Banku Polskiego. 

Grzegorz Malinowski, GOK Łukta 

Otwarte spotkanie szachowe w GOK w Łukcie 

 Warsztaty szachowe - kontynuacja! 

W piątek 25 listopada 2022 roku w Morąskim Domu Kultury 

odbył się XXIII Rejonowy Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej 
w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa (22-26 
listopada). PCK to najstarsza instytucja charytatywna w naszym 
kraju, która pełni ważną rolę w ratowaniu zdrowia i życia ludz-
kiego. Instytucja, która gotowa jest nieść pomoc zawsze tam, 
gdzie jest ona potrzebna. Wszyscy wiemy, że krew ratuje życie, 
ale nie da się jej wyprodukować. 

Gminę Łukta reprezentował nagrodzony (za bezinteresowną 
pomoc, życzliwość i zrozumienie dla humanitarnej działalności 
czerwonokrzyskiej) Wójt Robert Malinowski oraz Przewodni-
cząca Rady Gminy Łukta Marta Drozdowska, Radny Powiatu 
Ostródzkiego Bogdan Purzycki, Radny Gminy Łukta Tadeusz 
Dzieniszewski i członkowie Koła PCK przy UG w Łukcie: Hali-
na Brdak, Ewa Czaplejewicz, Dorota Pawełczyk, Magdalena 
Łoboda. 

Festiwal od kilkudziesięciu już lat kształtuje wśród mieszkań-
ców Warmii i Mazur modę na zdrowy styl życia. Pokazuje, jak 

w sposób ciekawy i atrakcyjny przekazać wiedzę o tej niezwykle 
istotnej tematyce. Jego punktem kulminacyjnym był wznowiony 
po dwóch latach zawieszenia z uwagi na obostrzenia pandemicz-
ne konkurs muzyczny, który był bogatą ucztą dla uszu. Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Łukcie reprezentował godnie Zespół 
BOLERO pod opieką Pana Krzysztofa Marcinowskiego. Ula 
Murzyn, Nanna Sobczak, Karolina Wejknis, Letycja Pawełczyk, 
Stanisław Czekil i Tymoteusz Łoboda w kategorii ZESPOŁY  
7-11 LAT "wyśpiewali" dla Nas I MIEJSCE!!! 

I MIEJSCE w kategorii SOLIŚCI powyżej 15.roku życia 
"wyśpiewała" reprezentująca Zespół Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Morągu Dagmara Cok wraz z akompaniującą 
jej Weroniką Gol, które zajęły również II MIEJSCE podczas 
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Polskiej i Poezji Śpiewanej 
„Perłowa Nuta”. 

Nieskromnie zauważymy, że ile było do wygrania tyle wygrali-
śmy. Dzieci i młodzież wciąż reprezentują Gminę Łukta na bar-
dzo wysokim poziomie, dzięki czemu dostarczają nam wiele 
powodów do dumy i wzruszeń. 

 XXIII Rejonowy Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej  

Dorota Pawełczyk 
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W poprzednim numerze pisaliśmy o niesamowitej 

przygodzie i doświadczeniu z nagrywaniem pierwszej 

płyty przez chór Pasjonatki w studio Radia Olsztyn,  

a teraz koniecznie musimy wspomnieć, że gościnnie na 

płycie z kolędami pojawią się również głosy naszych 

najmłodszych wokalistów. Usłyszymy śpiew Agatki 

Kaczmarczik, Stasia Czubkowskiego, Natalii i Kornelii 

Karmiłowicz oraz Ani i Melanii Wieszko, którzy to do-

grali zwrotkę i refren do kolędy „Gdy Śliczna Panna”. 

Również i tym razem z niecierpliwością czekamy na 

efekty ich pracy! Premiera płyty już niebawem! 

 

GOK Łukta 

 Nasi najmłodsi również znajdą się na płycie z kolędami 

25 listopada 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się  Bal Andrzejkowy dla dzieci. Zabawę zaczęliśmy od przywitania się 

oraz zaprezentowania strojów, w które przebrały się dzieci. Świetnie bawiliśmy się przy lubianych przez dzieci przebojach. W mię-

dzy czasie były przerwy od zabaw, kiedy dzieci mogły chwilę odetchnąć i skorzystać z przygotowanego słodkiego poczęstunku. Jak 

na Andrzejki przystało, wróżyliśmy z wosku, znajdowaliśmy również wróżby w balonach. Mamy nadzieję, że nasi goście dobrze się 

bawili i zapamiętają ten bal na długo. 

Natalia Ciskowska 

 Bal andrzejkowy dla dzieci 

W Gminnym Ośrodku Kultury  

w Łukcie dwa razy w miesiącu odby-
wają się zajęcia Klubu Malucha, na 
których licznie gromadzą się naj-
młodsi mieszkańcy naszej gminy 
wraz ze swoimi opiekunami. Na na-
szych zajęciach dzieci mają możli-
wość lepić z plasteliny, tworzyć pla-
katy z różnych, na co dzień dostęp-

nych przedmiotów, malować farbami czy też nawlekać kolorowe makaro-
niki na sznureczki, układać puzzle, itp. Poprzez zabawy ruchowe dzieci 
ćwiczą swoją zwinność, szybkość oraz zręczność. Wszystkie te czynności 
wspomagają rozwój uczestników jak i pozwalają na rozwijanie zaintereso-
wań.   

Natalia Ciskowska 

 Klub Malucha w GOK-u 
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W 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło 

się i wybiło na niepodległość. Dziś, jak co roku, ten radosny fakt 

jest powodem naszego świętowania. 11 listopada, w dniu odzy-

skania przez Polskę niepodległości, w Gminnym Ośrodku Kultu-

ry w Łukcie odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarze-

nie pod nazwą „Święto Państwowe dla mieszkańców gminy 

Łukta”. Przedsięwzięcie było zrealizowane dzięki pozyskanym 

przez Stowarzyszenie QLT środkom finansowym z KOWR  

w Olsztynie.  

O tym jak ważne jest dla naszej lokalnej społeczności to święto 

może świadczyć olbrzymia frekwencja. Na naszej scenie wystą-

pił Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. Dzięki niemu mieliśmy niemałą przy-

jemność wysłuchać zarówno patetycznych pieśni patriotycznych 

jak i lekkich, ludowych piosenek, przy których podziwialiśmy 

piękne tańce ludowe z całej Polski. Kierownikiem zespołu jest  

p. Ewa Kokoszko, instruktorem tańca p. Alicja Baran, chórmi-

strzem p. Natalia Bałdyga, kierownikiem kapeli p. Dariusz Wi-

śniewski, odpowiedzialną za przygotowanie kostiumów jest  

p. Kinga Treder. Zespół otrzymał owacje na stojąco i został po-

proszony o bis. Po wspaniałym występie wszyscy nasi goście 

zostali zaproszeni na poczęstunek w postaci przepysznej i treści-

wej grochówki, którą przyrządziły nam panie kucharki ze szkoły 

podstawowej w Mostkowie, za co bardzo dziękujemy.  

Podczas wydarzenia miał również miejsce finał konkursu pla-

stycznego „Polska oczami dziecka” organizowanego przez GOK 

w Łukcie. Laureatami kategorii klas I-III zostali: I-miejsce Alek-

sander Toński, II miejsce Zu-

zanna Gabryszak, III miejsce 

Nikola Kępczyńska. Jury przy-

znało również trzy wyróżnie-

nia dla: Zofii Łoboda, Nadii 

Małyj oraz Tymona Płatek.  

W grupie IV-VI wpłynęła tyl-

ko jedna praca i to ona zdobyła 

pierwsze miejsce. Rysunek 

wykonał Tymoteusz Łoboda. 

Był to niezwykły czas, który 

przypomniał nam jak ważna 

jest wolność i niezależność 

państwa, zwłaszcza biorąc pod 

uwagę to, co się dzieje za na-

szą wschodnią granicą.  

Grzegorz Malinowski 

 Uroczystość Święta 11 listopada dla mieszkańców gminy Łukta 

Zwycięskie prace plastyczne 

Dla wszystkich na zewnątrz czekała gorąca grochówka 

Gości powitały dyrektor GOK  

w Łukcie Anna Czubkowska oraz 

w imieniu wójta gminy Łukta, 

Magdalena Łoboda 
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W tym roku „Mały Mikołaj” odwiedził nasze dzieciaki nieco 

wcześniej! W niedzielę, 4 grudnia "Renifery" oprowadziły Miko-

łaja i Śnieżynkę po miejscowościach w naszej gminie Łukta! 

Była wspólna zabawa, tańce, fotki z Mikołajem oraz słodki upo-

minek! Każde dziecko miało możliwość przybicia „piąteczki”  

z Mikołajem! Radość naszych Milusińskich była bezcenna! Or-

ganizatorem wydarzenia była Gmina Łukta i GOK w Łukcie. 

Patronat honorowy objął wójt Gminy Łukta Robert Malinowski.  

 

GOK Łukta 

 Objazdowy Mikołaj w gminie Łukta 

Mamy to! „Zaproś nas do siebie! 2022” program 

Narodowego Centrum Kultury dobiegł końca. Za 

nami pół roku szkoleń, wizyt studyjnych, warszta-

tów. 

Podsumowanie całego programu odbyło się w Cie-

szynie. Dyrektor GOK Anna Czubkowska oraz 

koordynator projektu Agnieszka Karmiłowicz re-

prezentowały nasz Dom Kultury podczas 3 inten-

sywnych dni w polskim i czeskim Cieszynie. 

Dziękujemy Narodowemu Centrum Kultury za 

możliwość uczestnictwa w tym jakże cennym do-

świadczeniu. Dzięki niemu mogliśmy rozwijać się 

dla Was! 

Agnieszka Karmiłowicz 

 Projekt „Zaproś nas do siebie! 2022” dobiegł końca 

Z okazji urodzin Misia, które są obchodzone w Polsce od  

20 lat, nie mogło zabraknąć TORTU dla naszych najmłod-

szych czytelników. Zanim jednak uczestnicy mogli go skosz-

tować, mieli wiele zadań do wykonania, ale nie sami – tylko 

ze swymi MISIAMI.  

Inspiracją do zajęć była książka „Niedźwiedź łowca motyli” 

autorstwa Susanny Isern.  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 DZIEŃ MISIA W BIBLIOTECE 
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CIEKAWE 

 Bo muzyka to nasze życie! - rozmowa z Markiem Piekarczykiem 

MAREK PIEKARCZYK znakomity wokalista, autor tek-

stów oraz osobowość telewizyjna odwiedził Łuktę po raz drugi 
(pierwszy raz koncertował w GOK-u 13 kwietnia 2014 r.). 
14 października 2022 roku w ramach obchodów 10-lecia Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Łukcie zaprezentował się na scenie 
elektryzując i hipnotyzując widownię jednocześnie oraz udo-
wodnił, że PESEL to tylko liczby. Jak zawsze przyciągnął rzeszę 
swoich fanów z okolicznych miejscowości oraz przeniósł nas  
w świat muzyki jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. 

Czarujący okazał się również w garderobie podczas krótkiej 
rozmowy, którą miałam okazję poczynić, prezentując się jako 
zwykły śmiertelnik, a nie gwiazda dużego formatu. Otoczony 
kolegami z zespołu podczas wywiadu stworzył klimat iście do-
mowy, gdzie zaobserwowałam, że Panowie rozumieją się bez 
słów, a ich przyjaźń jest dla nich po prostu ważna. 

Drugi raz w Łukcie. My się cieszymy, a Pan?? 

Pamiętam, że u Was byłem, ale mgliście. Aczkolwiek telefon 
Wasz miałem zapisany w komórce i kiedy spojrzałem na wy-
świetlacz, że dzwoni ŁUKTA (z zaproszeniem na koncert jak się 
w trakcie rozmowy okazało) przypomniałem sobie jedynie swoje 
odczucia z poprzedniej wizyty – a mianowicie, że było FAJNIE. 
Tyle mi wystarczyło, aby zgodzić się na ponowny koncert dla 
Was. 

W czwartkowy wieczór 10 listopada br., mieliśmy okazję 

usłyszeć i obejrzeć sztukę komediową Aleksandra Fredry pt. 
„Ożenić się nie mogę”, w formie Teatru przy Stoliku. 
„Ożenić się nie mogę” – to pełna humoru i przewrotności kome-
dia o miłosnych perypetiach kilkorga bohaterów, w wykonaniu 
grupy teatralnej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Łukcie. 
Zdumiewające jest to, że chociaż została ona napisana przez 
autora w połowie XIX wieku, to nic nie straciła na swojej aktu-
alności.  
Wielkie brawa i słowa uznania należą się naszym Czytelnicz-
kom i Czytelnikom za interpretację sztuki, która wśród publicz-
ności wywoływała częste salwy śmiechu. 
Niezwykle udany wieczór w bibliotece zakończył się wymianą 
wrażeń przy słodkim poczęstunku z kawą i herbatą. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

TEATR PRZY STOLIKU – Aleksander Fredro „OŻENIĆ SIĘ NIE MOGĘ” 

1 grudnia 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie zaprosiła młodzież z Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie, na spotkanie autorskie z Danielem Kocujem. 

Pan Daniel Kocuj, autor książki „Bike’owa podróż z Sydney do Szczecina”, podróżnik, 
bloger, nauczyciel języków obcych, zabrał słuchaczy na szlak swojej rowerowej wypra-
wy przez Australię i kraje Azji Południowo-Wschodniej. Swoje opowieści wsparł boga-
tą i ciekawą galerią zdjęć. Mamy nadzieję, że spotkanie to było dla uczniów wspaniałą 
inspiracją do podróży, i że w niejednym słuchaczu rozbudził marzenia i pasje. 

Daniel Kocuj jest autorem bloga www.bike2.be oraz wielu artykułów, drukowanych  
w czasopismach „Żagle” oraz „Rowertour”; jest też laureatem nagrody „Rowertour” za 
najlepszą wyprawę 2012 roku. 

Spotkanie odbyło się dzięki Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Sto-
warzyszeniu "Razem dla naszych dzieci", którym serdecznie dziękujemy za finansowe 
wsparcie. 

 SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z PODRÓŻNIKIEM DANIELEM KOCUJEM 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 
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Jeśli tylko „mgliście” to od razu spytam, czy udało się Panu 

zobaczyć coś więcej niż mury GOKu? 

Ojj, niestety właśnie nie. Ale dziś od razu po przyjeździe pierw-

szy w oczy rzucił mi się Wasz piękny kościółek, z nietypową, 

modrzewiową wieżą. Marzy mi się również „połazić” po Wa-

szych lasach, ponieważ od razu jak w nie wjechaliśmy, to do 

głowy przyszła nam taka nasza, pewna piosenka, którą nucili-

śmy do samego końca podróży. A leci to tak: tu by był grzyb, tu 

by był grzyb, tu by był, tu by był, tu by był… grzyb :D (śmiech) 

Powiem Ci krótko – tu jest PIĘKNIE.  

(W tym momencie w Jego oczach ujrzałam wzruszenie, które po 

chwili przerodziło się w pełnię szczęścia zwieńczoną uśmiechem, 

ale nie skierowanym w moją stronę, tylko w dal. Gdybym miała 

wtedy wyobrazić sobie prawdziwego romantyka to otrzymałby 

on twarz Marka Piekarczyka z tym dokładnie uśmiechem i z tym 

blaskiem w oku. - przyp. red.) 

Jednym słowem mówiąc, Wy tu musicie kiedyś przyjechać nie 

do pracy!!! 

Ale to nie jest praca, to co my tu dzisiaj dla Was robimy, bo my 

to za bardzo kochamy więc w żadnym wypadku pracą tego nie 

możesz nazywać. 

Jeśli nie pracą, to jak mam to nazwać? 

To jest nasze życie! Bo muzyka to nasze życie! Moje, Tadzia  

i Jacka – czyli całego zespołu. Myślę, że kwartetu smyczkowe-

go, który dziś z nami wystąpi również, dlatego zawsze jest u nas 

na koncertach i sentymentalnie i wesoło. Nasze koncerty są to po 

prostu spotkania z ludźmi, dlatego muszę mieć oświetloną pu-

bliczność, aby mieć z nią stały kontakt. Muszę widzieć ich oczy. 

A czy z punktu widzenia artysty odczuwa się różnicę w śpiewa-

niu w kameralnym gronie, w małych miejscowościach jak na-

sza i w tych największych? 

Nie ma małych miejscowości, nawet Warszawa to jest pełno 

małych miejscowości (mniejszych od Łukty) w jednym 

(śmiech). One niestety nie mają wtedy tożsamości i wtedy trud-

niej jest zrobić dobry koncert. W takich miejscowościach jak 

Wasza to już są spotkania jednak, a nie koncerty i są one bardzo 

serdeczne krótko mówiąc. Czujemy się na takich spotkaniach 

potrzebni. Tak sobie myślę, że gdy gramy w takiej Bydgoszczy 

na przykład, to odbiorcą są jednak nie Bydgoszczanie, a miesz-

kańcy okolicznych mniejszych miejscowości. 

A jest Pan ze wsi czy z miasta? 

Urodziłem się w Poznaniu, ale dzisiaj mieszkam w małej miej-

scowości. Dzieciństwo spędziłem zaś w Gnieźnie, gdzie mój tata 

był wojskowym. 

Starsze pokolenie widzi w Panu lidera legendarnej grupy TSA, 

zaś młodsi osobowość telewizyjną z programu „The Voice of 

Poland”. A Pana zdaniem, w której grupie wiekowej ma Pan 

najwierniejsze grono fanów? 

Zdecydowanie są to kobiety w średnim wieku (śmiech). Ale 

wrócę do tej Twojej myśli związanej z programem, bo na Mam 

Talent i na Idola bym się nie zdecydował, gdyby mi to zapropo-

nowano, a ta konkretna formuła „The Voice of Poland” bardzo 

mi się spodobała. Najbardziej kocham przesłuchania w ciemno. 

Trudno jest tam być, bo jestem wybredny, ale też jestem sobą… 

Oglądając regularnie program, pomyślałabym, że wyrzuca Pan 

za niebycie sobą… 

Dokładnie tak jest! Wyrzucam za niebycie sobą!!! Jak widzę 

kombinacje alpejskie, a nie człowieka w śpiewie, to od razu mu-

szę mu podziękować, bo jak wspominałem już: „jestem wybred-

ny” i lubię to, co prawdziwe. Przykład: Natalia Sikora z II edy-

cji, która zaprowadziła mnie po zwycięstwo i siebie również 

przy okazji. Mamy ze sobą kontakt do dzisiaj, dałem jej nawet 

swojego impresario. 

A Pana zdaniem jesteśmy narodem uzdolnionym muzycznie? 

No oczywiście! Jesteśmy bardzo muzykalni. Problem w tym, że 

jesteśmy wycofani. Chodzi mi o to, że komuna niestety zrobiła 

swoje. Wtedy było radio, gdzie w południe leciał wyłącznie 

Chopin i to nie było zbyt interesujące, dla kogoś kto np. w duszy 

miał Rock&Roll’a. Pokochałem Chopina dopiero wtedy, gdy 

pierwszy raz usłyszałem Go na żywo. Naród w komunie był 

muzykalny, ale utajniony, co spotęgowało wrażliwość na 

dźwięk. Ja muzykę słyszałem nawet w ciszy. Pamiętam, że kie-

dyś jako mały chłopiec jechałem do Jasła pociągiem i spałem na 

płaszczach w tym miejscu, gdzie kładzie się normalnie walizki. 

Nie mogłem spać, bo w moich uszach grała orkiestra i słyszałem 

chóry, a ja to wszystko prowadziłem myślami. Dziś jak sobie  

o tym pomyślę, to zachwyca mnie ta właśnie moja nadwrażli-

wość na muzykę i na dźwięk. Straszna była cisza za Gomułki. 

Dlatego zazdroszczę współczesnym dzieciom, bo im muzyka 

towarzyszy od samego początku. 

 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 
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 SMOG - jak się chronić 

O smogu mówi się już od dawna, ale w ciągu ostatnich lat 

wzrasta świadomość i zainteresowanie tematem zanieczyszczeń 
powietrza. Nieprawdą jest, że spalanie odpadów jest głównym 
źródłem zanieczyszczenia. Substancje powstające przy spalaniu 
odpadów są raczej toksycznym dodatkiem tego, do tego tzw. 
koktajlu, powstającego w wyniku spalania węgla, drewna i po-
chodnych ropy naftowej. Wielu lekarzy nie ma wiedzy na temat 
tego jakie konsekwencje zdrowotne niosą za sobą zanieczyszcze-
nia. 

Na zanieczyszczenia powietrza, szczególnie narażone są dzieci 
(także w łonie matki ), osoby z chorobami układu krążenia, od-
dechowego, z cukrzycą, otyłością, a także osoby starsze. Ekspo-
zycja na zanieczyszczenie, wiąże się również ze zwiększoną 
umieralnością i skróceniem długości życia, nawet gdy te stężenia 
są stosunkowo niskie.  

Niestety Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze 
wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej, a najbardziej zanie-
czyszczonym dużym miastem w Unii Europejskiej od wielu lat 
jest Kraków. 

Co takiego groźnego jest w smogu?  
Szczególnie groźny dla nas jest pył zawieszony. I tu wyróżniamy 
pył, którego cząstki mają średnice poniżej 2,5 mikrometra. Szko-
dliwy wpływ na zdrowie mają również zanieczyszczenia gazo-
we, taki jak tlenek węgla (CO) dwutlenek siarki (SO2), dwutle-
nek azotu (NO2), czy powstający z dwutlenku azotu ozon tropo-
sferyczny (O3). Specjaliści w temacie zdrowia oszacowali,  

że zanieczyszczenie powietrza skraca w naszym kraju długości 
życia od 6 do 12 miesięcy. Największy wpływ na umieralność 
ma długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza. 

W temacie smogu zrobiono całkiem sporo badań. Niestety pra-
wie żadne nie dotyczy Polski, ale pokazują, co dzieje się w pań-
stwach, gdzie smog jest bardzo duży, na przykład w Chinach. 
Każde z tych badań podkreśla, że długotrwały wpływ dwutlenku 
azotu, ma powiązanie z umieralnością z powodów chorób układu 
oddechowego i układu krążenia. 

Specjaliści na podstawie wytycznych WHO określili współczyn-
nik ryzyka dla długoterminowego przebywania na powietrzu, 
które jest zanieczyszczone pyłem PM 2,5. Okazało się, że z tego 
powodu w Polsce umiera rocznie ponad 44 tys. osób. 

Tradycyjnie, 10 listopada odbył się 

bieg niepodległościowy na stadionie  
w Łukcie, który jest nie tylko atrakcją 
dla uczniów oraz odskocznią od co-
dzienności, ale przede wszystkim budzi 
wiele pozytywnych emocji oraz uczy 
wytrwałości i zaangażowania, a czasem 
jest świadkiem pierwszych porażek, 
które trzeba umieć przełknąć z godno-
ścią.  

 Szkolne biegi niepodległościowe 

Poniżej prezentujemy listę 
zwycięzców w podziale na 
kategorie: 
KLASY III-IV 
Dziewczęta: 
1. Nanna Sobczak 
2. Gabriela Budźko 
3. Victoria Zychalak 

Chłopcy: 
1. Eryk Malinowski 
2. Franciszek Rakowski 
3. Jakub Małyj 

KLASY V-VI 
Dziewczęta: 
1. Marika Moszczyńska 
2. Marcelina Dudzik 
3. Maja Seweryn 

Chłopcy: 
1. Aleksy Artemniak 
2. Franciszek Piechocki 
3. Filip Drozdowski 

KLASY VII-VIII 
Dziewczęta: 
1. Aleksandra Snopczyńska 
2. Hanna Lemanowicz 
3. Wiktoria Lejmanowicz 

Chłopcy: 
1. Szymon Krupiński 
2. Oliwier Dmochewicz 
3. Dominik Lejmanowicz 

 
GRATULUJEMY  
ZWYCIĘZCOM!!! 

Dorota Pawełczyk 
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Magdalena Mudry - zwolenniczka i propagatorka zdro-

wego trybu życia. Od kilku lat biorąca czynny udział  

w promowaniu zdrowego żywienia, prowadząca warszta-

ty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka bloga „Ze 

smakiem”. Zielarz, fitoterapeuta.  

Nie powinno to nikogo dziwić, ale zanieczyszczenie powietrza 
jest jednym z największych szkodliwych czynników wpływają-
cych na funkcjonowanie układu oddechowego. I nie potrzeba 
długo wystawiać się na wpływ pyłów zawieszonych, bo już na-
wet krótka ekspozycja wiąże się ze zwiększoną chorobowością   
i co gorsza, umieralnością związaną z chorobami układu odde-
chowego. Najgorszy dla płuc jest pył zawieszony. W zależności 
od rozmiarów, cząstki pyłu mogą docierać do różnych części 
układu oddechowego. Najgorzej mają osoby już chorujące na 
choroby płuc. Powinny one szczególnie zadbać o suplementację  
i kontrolować poziom zanieczyszczeń w swoim domu i okolicy. 
Podobnie kobiety w ciąży i małe dzieci, powinny unikać toksyn 
w powietrzu. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, są gru-
pą szczególnie narażoną na negatywny wpływ zanieczyszczeń 
powietrza, gdyż ich układ odpornościowy, a także układ odde-
chowy, nie są w pełni wykształcone. W przypadku układu odde-
chowego przynajmniej do 7-8 roku życia, nie jest on w pełni 
wykształcony. Dlatego trzeba dbać o nasze maluchy, bo to coś 
się zapisuje na etapie rozwoju, to później nie będzie już możliwe 
do naprawienia. 

Pamiętamy głośną sprawę, w której słynna aktorka Katarzy-
na Ankudowicz (morążanka) pozwała stolicę i państwo polskie 
za smog. Sąd Rejonowy w Warszawie uznał, że miasto i Skarb 
Państwa są winne zanieczyszczeniu powietrza. Aktorce przyzna-
no odszkodowanie. 

Aktorka powołała się między innymi  na dane naukowców, któ-
rzy twierdzą, że zanieczyszczenie powietrza wpływa w ogrom-
nym stopniu na rozwój nowotworów. 

"Udowodniony naukowo jest wpływ szkodliwego benzo(a)-
pirenu i tlenków azotu na powstawanie chorób nowotworowych. 
Leczenie nowotworowe to szacunkowy koszt kilkudziesięciu 
tysięcy złotych miesięcznie dla jednego pacjenta. To koszt, który 
pokrywa NFZ z naszych składek. W naszym kraju jest 35 z 50 
najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. Problem znany jest 
od dziesięcioleci, a skutecznych działań wciąż brak" - czytamy. 

Przypominam, że to nie pierwsza celebrytka, która wygrała spra-
wę w sądzie z ministerstwem. W styczniu 2019 r. proces wygrała 
Grażyna Wolszczak, a w październiku Jerzy Stuhr. 

Jak się chronić przed smogiem? 
Ochrona przed smogiem to jedno, ale jakość powietrza w na-
szym mieszkaniu to drugie. 

Nowe budownictwo, które nastawione jest na energooszczędność 
powoduje, że cyrkulacja powietrza jest czasami zaburzona. Za-
grożenia związane z toksynami środowiskowymi, klejów, no-
wych dywanów mebli detergentów odświeżaczy powietrza da się 
eliminować na kilka sposobów. Chemia domowa to wiadomo – 
wymiana na chemię Eko. Stosujemy naturalne płyny do mycia 
podłóg olejki eteryczne zamiast sztucznych zapachów itd. 

Benzen, amoniak, trichloroetylen i aldehyd mrówkowy – to  
5 chemicznych zanieczyszczeń, które często krążą w powietrzu, 
którym na co dzień oddychamy. Odpowiednie rośliny też są  
w stanie oczyścić nasze powietrze w domu. Jedna, czy 2 roślinki 
nie dadzą rady. Trzeba ich mieć dużo. Można też wspomóc 
oczyszczanie powietrza w mieszkaniu za pomocą filtrów powie-
trza z filtrami HEPA. I to jest najlepsze połączenie: rośliny i filtr 
powietrza. 

Rośliny które najlepiej radzą sobie z toksynami w powietrzu: 

 Nefrolepis wyniosły (Nephrolepis exaltata) 

 Daktylowiec kanaryjski (Phoenix canariensis) 

 Zielistka Sternberga (Chlorophytum comosum) 

 Skrzydłokwiat (Spathiphyllum) 

 Bluszcz pospolity 

 Sansewieria gwinejska 

 Dracena wonna i odwrócona 

 Epipremnum złociste 

 Chryzalidokarpus błyszczący 

 Areka żółtawa 

Urządzenia do filtrowania powietrza, można spotkać w wielu 
sklepach z elektroniką. Ceny w zależności od marki, wydajności 
i użytych filtrów, wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. 
Teoretycznie, im droższe - tym wydajniejsze oraz lepiej oczysz-
czają powietrze. Co według mnie powinien mieć oczyszczacz 
powietrza, aby spełniał swoją rolę? Najlepsze będą te, które mają 
minimum 3 stopniowe oczyszczanie powietrza, czyli filtr wstęp-
ny, węgiel i HEPA. Im więcej węgla tym lepiej. Oczyszczone 
powietrze jest suche, więc warto pomyśleć o nawilżaczu ewapo-
racyjnym. Większość oczyszczaczy z wbudowanym nawilża-
czem wykorzystuje technikę ultradźwiękową. Bezpiecznie jest 
zatem, korzystać z nawilżaczy ewaporacyjnych. Nie powinniśmy 
też używać oczyszczaczy z jonizatorem powietrza, ponieważ 
większość z nich wydziela ozon a nadmiar jonów ujemnych, 
może wywołać rozdrażnienie i  problemy ze snem. Tego typu 
oczyszczacze powinny być używane na przykład w przychod-
niach zdrowia. W domu nie ma takiej konieczności. 

Suplementacja. 
Udowodniono ponad wszelką normę, że witaminy z grupy B są 
w stanie pomóc w usuwaniu toksyczności smogu. Co prawda 
badanie było przeprowadzane na małej grupie osób , ale przez  
4 tygodnie suplementowali: 

 kwas foliowy w dawce 2500 mcg 

 B6 w dawce 50 mg 

 B12 w dawce 1000 mcg 

Dzięki takiej suplementacji, udało się prawie całkowicie zneutra-
lizować negatywny wpływ zanieczyszczonego powietrza.  
W szczególności nie ucierpiały mitochondria. 

Ja do tego protokołu na pewno dołożyłabym witaminy: C, kwas 
alfa liponowy i selen. Kwas foliowy wyłącznie w formie metylo-
wanej tzw. folian np. 5–MTHF (5-metylotetrahydrofolian). 

W POLSCE Z POWODU PYŁÓW PM 2,5 ROCZNIE UMIERA PO-
NAD 44 000 OSÓB Z CZEGO 1600 ZGONÓW  PRZYPISUJE SIĘ  

WPŁYWOWI  DWUTLENKU AZOTU. 

PAMIĘTAJ!  ROŚLINY NIE OCZYSZCZAJĄ SMOGU. CZYSZCZĄ 
POWIETRZE ZE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH. NIE POTRAFIĄ 
USUWAĆ PYŁÓW ZAWIESZONYCH. DO TEGO SŁUŻY FILTR 

POWIETRZA.  
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WIGILIA 
  

„Szwadron stój!" – rotmistrz w górę podniósł rękę.  
Zobaczyli na polanie stajenkę. 

Zwykłą szopę, całą śniegiem otuloną,  
blaskiem gorejącym rozjarzoną.  

Jerzy Minkiewicz Kolęda ułańska (fragment). 
 

*** 
Wielki stół wigilijny stanął pod Krojantami. 

Na dziesiątki pustych krzeseł pada śnieg. 
– Nagle z ciemności między drzewami 

doleciał cichy, żołnierski śpiew… 
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani… 

 
To wracali ułani, ci z ostatniej szarży wojny i z zaświatów, 

jedni obdarci i okaleczeni, drudzy jakby prosto z niebiańskiej defilady. 
– W oddali, od mgłą spowitych podziemnych lochów 
szedł anioł, w dłoniach niósł biało-czerwone kwiaty. 

 
Usiedli ułani przy stole, śnieg jak na rozkaz przestał padać, 

anioł położył kwiaty obok niewielkiej stajenki, 
podszedł do stołu i zaczął opłatek łamać. 

Rotmistrz krzyknął: „Do piosenki!”. 
W pustym polu zimny wicher dmie… 

  
I nagle cisza wielka nastała, 

aż anioł się zdziwił, spojrzał na ułanów. 
Żołnierze w niebo patrzyli, Matka Boża im się ukazała, 

jeszcze bez Jezusa, wśród tysięcy różowo-niebieskich tulipanów. 
 

Uklękli ułani z ostatniej szarży i ci z zaświatów, 
anioł opłatek im podawał z błogosławieństwem Maryi. 

– Na śnieg kropla rosy spadła z biało-czerwonych kwiatów, 
w sam środek – jedynej takiej na świecie – żołnierskiej Wigilii. 

 
Wzruszyli się ułani, okaleczeni i ci z niebiańskiej defilady, 

wszak to ich pierwsza w wolnej Polsce Wigilia. 
– To nic, że nie w Warszawie, a pod Krojantami. 
To nic, że tylko w wierszu, że nieprawdziwa… 

 
      Stanisław Raginiak 

Zdrowych, spokojnych  
oraz pełnych rodzinnego 
ciepła świąt Narodzenia 

Pańskiego.  

Odpoczynku od codzienne-
go zabiegania oraz chwil  

zadumy i radości w gronie 
najbliższych.  

Wszelkiej pomyślności  
w Nowym roku oraz  
spełnienia w życiu  

osobistym, zawodowym  
i szkolnym, życzą 

 
Dyrektor GOK w Łukcie 

Anna Czybkowska 
z Zespołem  


