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WIEŚCI Z GMINY 

 Informacja z XXXV Sesji Rady Gminy Łukta w kadencji 2018-2023  

Informacja z XXXV Sesji Rady Gminy Łukta w kadencji 2018

-2023 
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. 
Przyjęcie informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łukcie o realizacji strategii rozwiązywania problemów spo-
łecznych na terenie Gminy Łukta za lata 2019-2020 
 
- Debata nad raportem o stanie gminy 
Sekretarz gminy Iwona Korwek: „Raport o stanie gminy Łukta 
za rok 2020, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przed-
stawia działania wójta w roku 2020 i skupia się na całym obsza-
rze działalności gminy. W raporcie uwzględniono działalność 
urzędu jak i jednostek podległych, czyli Instytucji Kultury, In-
stytucji Oświatowych, Opieki Społecznej, uwzględniono rów-
nież uwagi, które były wniesione w poprzednim roku. Raport 
zawiera również sprawozdanie z realizacji uchwał podejmowa-
nych na sesjach Rady Gminy.” 
 
- Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy Łukta za rok 
2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dn 21. 
Kwietnia 2021 r.- pozytywnie opiniuję przedłożenie przez wój-
ta Gminy Łukta sprawozdania z wykonania budżetu. 
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olszty-
nie,  orzeka co następuje: 
Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 88,51% uchwa-
lonego planu dochodów, po zmianach, z tego dochody bieżące 
wykonano w 96,67% planu po zmianach, wydatki budżetowe 
wykonano w 87,14%  planu wydatków po zmianach, z tego 
wydatki bieżące wykonano w 95,27%. Budżet roku 2020 za-
mkną się nadwyżką w wysokości 370 772,71 zł. 
- Rada Gminy Łukta również, udzieliła wójtowi absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za rok 2020, za udzieleniem abso-
lutorium głosowało 15 radnych na stan 15. 
 
- Wójt Robert Malinowski: „Chciałbym serdecznie podzięko-
wać za obdarzenie mnie i pracowników ogromnym zaufaniem  
i udzielenie absolutorium. Wszyscy wiemy, ze to był trochę 
inny rok niż rok poprzedni, covid, wielka niewiadoma. Niewia-
domo jak będą realizowane dochody własne, niewiadomo jak 
będą wpływały subwencje, była to wielka niewiadoma jeżeli 
chodzi o funkcjonowanie planowanych inwestycji jak i funkcjo-
nowanie jednostek organizacyjnych, czy na wszystko wystarczy 
środków, nikt tego nie wiedział, dziś po roku pandemii jesteśmy 
mądrzejsi. Cieszę się i dziękuję również mieszkańcom za to, ze 
wszyscy wywiązali się ze swoich zobowiązań wobec Gminy 
Łukta. Był to trudny czas dla wszystkich. Nie mamy takich 
przedsiębiorstw strategicznych, turystycznych, gdzie pandemia 
dotknęła ich bardziej dotkliwie z tego inne gminy utraciły pla-
nowane dochody własne z podatków. U nas udzieliliśmy pomo-
cy dwóm podmiotom, ale jeden podmiot do tej pory nie wywią-
zał się z przedstawionej dokumentacji i udzielonej pomocy. [...]

Dzisiaj możemy powiedzieć, ze pandemia przyczynia się do 
tego, że nasza gmina zaczyna rozkwitać. Zostały uwolnione 
dodatkowe środki pieniężne, oprocentowania zostały obniżone, 
mieszkańcy, i nie tylko, zaczęli inwestować w nieruchomości, 
na terenie gminy powstaje kilka zabudowań pensjonatów, hote-
lowych, jak i również sprzedaż nieruchomości pod domki jed-
norodzinne bardzo się rozwinęła. To wpłynie na pewno pozy-
tywnie w kolejnych latach na wpływy dodatkowe do budżetu 
gminy. W tym okresie również udało się zaoszczędzić parę zło-
tych, zostały założone lokaty z myślą o tym, że w przyszłym 
roku mamy wykup pierwszych obligacji wyemitowanych. [...]
Udaje się nam również pozyskiwać środki zewnętrzne, została 
wybudowana najważniejsza inwestycja - oczyszczalnia ście-
ków, która umożliwi tej gminie dalszy rozwój. Dzisiaj wiemy, 
że to był właściwy strzał w dziesiątkę, w tym momencie nie 
mielibyśmy szans, żeby wybudować tej oczyszczalni za tą kwo-
tę, za którą została ona wybudowana, pewnie plan musiałby być 
dwa razy większy, bo wiemy, że wszystko zdrożało. Przed nami 
również widmo spłacenia tej oczyszczalni ścieków, musimy 
temu podołać, wspierać również naszych mieszkańców przez 
dopłaty do 1m3 ścieków, aby naszych mieszkańców nie obcią-
żać w 100% za funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Jeszcze 
raz dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad tym budżetem, 
tym którzy wnosili cenne uwagi, chciałbym podziękować Pani 
Skarbnik , dziękuję bardzo.” 
- Skarbnik Gminy: „Gmina Łukta zawarła porozumienie z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie w celu realizacji programu „Czyste powie-
trze”. Cel programu to poprawa jakości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych. Do zadań gminy należy prowadzenie 
punktu konsultacyjno- informacyjnego dla mieszkańców gminy 
Łukta i nie tylko. Będzie można tu otrzymać informację, dostać 
wsparcie przy wypełnianiu wniosku o płatność do funduszu, 
także przy rozliczeniu tego dofinansowania. Program ma być 
realizowany w latach 2021-2029, koszty zostały zaprognozowa-
ne na 72 000zł. 
- Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łukta na lata 2021-2033 został przyjęty 15 
głosami na stan 15. 
Zmian w budżecie gminy Łukta na rok 2021 
Skarbnik Gminy: „Gmina Łukta rozwija się, otrzymuje z ze-
wnątrz dotacje, poziom dochodów gminy wzrasta. Dochody bu-
dżetu zwiększają się o kwotę 781 738,99zł. Wydatki budżetu 
zwiększają się o tę samą kwotę. Po tych zmianach budżet gminy 
będzie wynosił: dochody 26 110 875,58zł, w tym dochody bie-
żące 23 718 647,55zł, dochody majątkowe 2 392 228,03zł, wy-
datki 26 518 875,58zł, w tym wydatki bieżące 23 559 553,05zł, 
wydatki majątkowe 2 959 322,53zł. Zmiany, które są wprowa-
dzane dotyczą po stronie dochodowej realizacji wynikających  
z decyzji wojewody o zwiększeniu planu dotacji na zadania 
urzędu stanu cywilnego tj. 282zł, kolejna decyzja na zakup środ-
ków dydaktycznych i książek dla Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Łukcie, jest to dotacja realizowana 34 732zł. 
47 149,50zł otrzymała gmina na realizację zadania Asystent oso-
bisty osoby niepełnosprawnej, edycja 2.21. Duże kwoty otrzy-
muje gmina z tytułu odszkodowania za działki, które decyzją 
wojewody zostały przewłaszczone pod inwestycję celu publicz-
nego na modernizację drogi  527 i jest to 358 781,42zł. Kolejne 
dofinansowanie to 250 000zł z Rządowego Funduszu Przeciw-
działania COVID-19 na inwestycje realizowane w gminach po-
pegeerowskich. Kolejne dofinansowanie związane z decyzją 
wojewody to zwiększenie dotacji na realizację programu Posiłek 
w szkole i w domu 57 351zł zwiększenia, zwiększony też został 
plan dochodów na program Wspieraj Seniora o 2338zł, została 
wydana decyzja przez wójta o nałożeniu kary za usunięcie bez 
zgłoszenia drzew w kwocie 7 900zł, gmina otrzymuje odszko-



3 

NASZA GMINA ŁUKTA 

Konsultacje społeczne są wielostronnym i złożonym proce-

sem, w którym różne podmioty, będące odbiorcami planowane-
go przedsięwzięcia mają możliwość zapoznania się z planowa-
nymi działaniami i wyrażenia własnych uwag oraz sugestii co 
do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań. 

Ich celem jest poprawa jakości decyzji i legislacji. Wysłuchanie 
racji różnych stron pozwala wcześnie wychwycić błędy i stwo-
rzyć bardziej wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wtedy 
uwzględniać zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk 
i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje służą 
artykulacji i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów. 

Przedmiotem konsultacji społecznych, które niebawem będą 
miały miejsce w naszej gminie będą: 

1.) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego 

2.) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go we wsi Kotkowo 

3.) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego we wsi Florczaki (celem opracowania planu będzie 
rozszerzenie obszaru cmentarza). 

Powołany zespół zaplanował różne metody i techniki konsulta-
cyjne, w tym: konsultacje on-line, spotkania otwarte, spacer 
badawczy, punkt konsultacyjny i szkolenie z wykorzystaniem 
systemów informacji przestrzennych. 

W konsultacjach może wziąć udział każdy, kto ma taką ochotę 
lub potrzebę, niezależnie czy mieszka w gminie Łukta na stałe, 
czasowo, prowadzi tu działalność albo pracuje. Jeśli dana osoba 
czuje, że temat jej dotyczy, ma prawo wyrazić swoją opinię. 

Dorota Pawełczyk 

 Konsultacje społeczne 

-dowanie z tytułu uszkodzenia dachu w GOPSie.” 

 

Zmiany w budżecie gminy Łukta na rok 2021 zostały przyjęte 

15 głosami. 

Po za tym na sesji poruszano takie tematy jak: 
- Określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego oraz wzoru deklaracji o dochodach 
- W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału  
w nieruchomości położonej w obrębie wsi i obrębie  Łukta jako 
działka ewidencyjna nr 187/1 i stanowiącej własność osoby fi-
zycznej na rzecz gminy Łukta 
- W sprawie odwołania skarbnika gminy Łukta 
- Udzielenia uchwały rady gminy Łukta nr 30/3 2021 z dn 29. 

Stycznia 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego  
i objęcia dodatkowych udziałów w Zakładzie Gospodarki Ko-
munalnej w Łukcie sp. Z o. o. 
- Zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia 
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Łukta 
- Wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wyko-
rzystywanego do kąpieli na potrzeby obozu harcerskiego ZHR 
nad jez. Dreńskim oraz określenia sezonu kąpielowego dla miej-
sca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 
 - Dopłaty do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków z gospodarstw 
domowych na terenie gminy Łukta 

 

Sesję spisała Agnieszka Karmiłowicz 

24 czerwca w sali kinowej odbył się koncert uczestników zajęć 

muzycznych z GOKu podsumowujący rok szkolny 2020-2021. 
Był to bardzo trudny rok zarówno dla dzieci jak i prowadzących 
zajęcia ze względu na obostrzenia związane z COVID 19. W tym 
dniu na scenie swój występ miały również dzieci kończące udział 
w projekcie „Graj i śpiewaj z nami” współfinansowanym przez 
Fundację BGK w programie „Na dobry początek”. Projekt był 
realizowany przez Stowarzyszenie QLT działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Łukcie. Pomimo trwającej pandemii udało 
nam się zrealizować cele i zadania założone w projekcie. Dzięku-
jemy Wszystkim dzieciom i młodzieży za udział w zajęciach mu-
zycznych oraz w projekcie. Zachęcamy do zapisów na kolejny rok 
szkolny. Udanych wakacji! 

Stowarzyszenie QLT 

 Koncert uczestników zajęć muzycznych 

WYDARZENIA 

MOBILNE PUNKTY SZCZEPIEŃ W GMINIE ŁUKTA 
25 lipca - Łukta 12:00-15:00 w GOK w Łukcie, 15:00-19:00 stadion w Łukcie 

29 lipca - Zajączkowo 13:00 - 15:00 świetlica 

29 lipca - Ględy 16:00 - 19:00 - świetlica 

Na szczepienia nie są wymagane zapisy! 

Więcej informacji na temat szczepień w Urzędzie Gminy Łukta 
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Szanowni Czytelnicy. 
 
Miło nam poinformować, że od miesiąca września w wydawanym przez nas miesięczniku NASZA 
GMINA ŁUKTA ukazywać się będą felietony Stanisława Raginiaka, poety i prozaika urodzonego w 
Łukcie, a od wielu lat mieszkańca Grudziądza. Felietony - najogólniej ujmując - dotyczyć będą szero-
ko pojętej kultury oraz retrospekcji poety na temat dawnej Łukty (dodajmy, że Raginiak opuścił Mazu-
ry w 1975 roku). Jednocześnie już dziś na naszych łamach informujemy, że 2 października w Gmin-
nym Ośrodku Kultury promowana będzie najnowsza książka tego autora zatytułowana BYĆ – JEDY-
NIE ŚNIĆ PRZYSZLIŚMY. Ciekawostką jest, że razem z tomikiem wierszy ukaże się płyta - dziewięć 
piosenek do lirycznych tekstów poety. Dodajmy, że książka i płyta otrzymały patronat Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  (r)  

 Retrospekcja poety na temat dawnej Łukty - S. Raginiak 

Łukta 
W niedzielne popołudnie, 20 czerwca na placu przed GOKiem 
odbył się długo wyczekiwany Dzień Dziecka. Tego dnia na dzie-
ci czekało dużo atrakcji i niespodzianek. Pani Sołtys Łukty oraz 
Rada Sołecka ufundowała chwilę ochłodzenia w postaci lodów. 
Ochotnicza Straż Pożarna z Łukty rozstawiła kurtynę wodną, 
która w ten upalny dzień była zbawienna dla zmęczonych tem-
peraturą dzieci. Oczywiście nie zabrakło zabaw i konkursów  
z nagrodami. Dzieci również mogły zobaczyć z bliska wóz stra-
żacki i auto policyjne. Dzień Dziecka zorganizowany był przez 
Stowarzyszenie QLT działające przy GOKu i współfinansowany 
z budżetu Gminu Łukta. 
 
Ględy 
Dzień dziecka odbył się również w Ględach na plaży nad jezio-
rem Brzezne. Na dzieci i młodzież czekało wiele atrakcji, kon-
kursów, zabaw animacyjnych, malowanie twarzy, balony. Ca-
łość wydarzenia zwieńczyło ognisko z kiełbaskami.   
 
Plichta 
We wtorek 15 czerwca 2021 r. odbył się Dzień Dziecka na bo-
isku w Plichcie. Było dużo ciekawych zabaw. Nie zabrakło na-
gród i lodów, za które bardzo dziękujemy. Dziękujemy również 
wszystkim osobom za pomoc w zorganizowaniu tego święta 
oraz OSP za świetną niespodziankę! 
 
Zajączkowo 
W czwartek, 27 maja na placu koło świetlicy odbył się Dzień 
Dziecka. Na dzieci czekał słodki poczęstunek, popcorn, kiełbaski 
z grilla oraz ciastka i ciasta przygotowane przez rodziców. 
Chciałybyśmy podziękować p. Hannie za użyczenie grilla do 
upieczenia kiełbasek, oraz paniom za upieczenie ciast na ten 
dzień. Mamy nadzieję, że wszystkim dzieciom się podobało. 
 
Komorowo  
10 lipca przy świetlicy odbyło się ognisko na rozpoczęcie waka-
cji! Dla dzieci mogły liczyć na atrakcje tj.: ognisko z kiełbaska-

mi, napoje, słodycze, malo-
wanie twarzy, tatuaże, za-
bawy i konkursy, przecią-
ganie liny, bańki mydlane 
oraz drobne upominki za 
udział w konkursach. Ser-
deczne podziękowania na-
leżą się naszemu sołtysowi 
oraz radzie sołeckiej za 
pomoc w organizacji im-
prezy, a także Ani Wi-
śniewskiej za pomoc  
w zabawach, a szczególnie 
za pięknie pomalowane 
buźki dzieci.  

Florczaki 

Komorowo 

Zajączkowo Ględy 

Kozia Góra 

Łukta 

 W całej gminie Łukta świętowano Dzień dziecka 



5 

NASZA GMINA ŁUKTA 

15 czerwca 

2021 roku ksiądz 
Proboszcz Zbi-
gniew Żabiński 
był gospodarzem 
uroczystej Mszy 
Świętej, która 
zgromadziła przy 
ołtarzu Jego kole-
gów z semina-
rium duchowne-
go, z którymi w 

latach 1986 – 1992 studiował w Olsztynie. 
Spotkanie to jest konsekwencją zawartej między nimi przyja-
cielskiej umowy polegającej na corocznym uczczeniu każdej 
rocznicy święceń kapłańskich – ta była już 29! 
W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli mieszkańcy oraz 
przedstawiciele Urzędu Gminy w Łukcie, Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Łukcie, Gminnego Domu Kultury w Łukcie 
oraz Domu Pomocy Społecznej w Molzie. Miała ona charakter 
zarówno sakralny jak i artystyczny, albowiem za sprawą dzieci, 
Pani Ewy Lewandowskiej i ich wspólnego dzieła przypomnieć 
można było sobie znaczenie, charakter i wartość każdego z sa-
kramentów. 
Był to dzień pełen emocji, dobrych i ciepłych słów oraz rozmy-
ślań nad ludzką egzystencją i przemijaniem. Z tej okazji popro-
siliśmy księdza Proboszcza o kilka słów komentarza: 
 
Gdybym poprosiła o krótką charakterystykę księdza rocznika 
w seminarium to co bym usłyszała? 
Nasz rocznik był dość liczny w seminarium. Byliśmy po róż-
nych szkołach średnich. Pamiętam, że w krótkim czasie stali-
śmy się zgraną drużyną. Można było na siebie liczyć – pomaga-
liśmy sobie. 
 
Takie zjazdy jak ten pokazują, że wciąż jesteście jak jedna dru-
żyna, ale i uświadamiają, że czas niestety nie stoi w miejscu. 
Jakie mieliście marzenia te prawie trzy dekady temu? Czy uda-
ło się je spełnić? 
Tak. Te zjazdy są w zasadzie jedyną okazją do spotkania i wy-
miany doświadczeń – to wtedy wspominamy czasy seminaryj-

ne. Głównie, różne żartobliwe sytuacje z tamtego czasu. Drugą 
okazją do spotkania są niestety pogrzeby naszych rodziców. 
Staramy się być wtedy razem. Ten czas 29 lat minął bardzo 
szybko. W seminarium raczej nie było marzeń. Każdy chciał się 
jak najlepiej przygotować do kapłaństwa. 
 
Będąc żoną zauważam różne etapy miłości w moim małżeń-
stwie. A jak jest z powołaniem? 
W kapłaństwie też są pewne etapy. Ten pierwszy, czyli począ-
tek to myślenie, że ode mnie się zaczyna zbawienie i kościół.  
W tym okresie atrybutem jest młodość i ogromna gorliwość. 
Potem następuje powolne dojrzewanie. Pojawiają się kryzysy. 
Trzeba stawić czoła wielu problemom. Myślę, że teraz to już 
czas, w którym bazuje się na doświadczeniu całego życia. To 
jest ten najlepszy czas! 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 
 

Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które 
sprawiły, że ten dzień był wyjątkowy. Dziękuje za każde ciepłe 
słowo, za każdą modlitwę w naszej intencji i poświęcony czas 
podczas organizacji. Nie zapominajmy, że tego dnia w jedno 
połączyła nas Miłość Chrystusa. Bóg zapłać! 

 
Ks. Zbigniew Żabiński 

 Uroczysta rocznica święceń kapłańskich ks. Zbigniewa Żabińskiego 

Redakcja 

Florczaki 
Do 3 razy sztuka! Po 2-krotnym przekładaniu, w sobotę 10 lipca 
w końcu udało nam się zorganizować ognisko na powitanie wa-
kacji! Były kiełbaski, popcorn, malowanie twarzy, zagadki  
i konkursy z nagrodami. Skoki w workach, wyścigi z piłką na 
łyżce i OGROMNE bańki mydlane! Dziękujemy p. Sołtys, p. 
Radnemu oraz Radzie sołeckiej za pomoc w organizacji tej im-
prezy. Szczególne podziękowania kieruję do Beata Bartnikow-
ska za przepiękne malowanie twarzy! Dzieciaki były zachwyco-
ne! 
Kozia Góra 
26 czerwca 2021 w Koziej Górze, dzięki wsparciu pana Sewery-
na Just i pana Adama Jurkiewicz, którzy zorganizowali dla dzie-
ci kiełbaski, napoje i lody, odbył się Dzień Dziecka. Nie zabra-
kło słodkiego poczęstunku oraz wspaniałej zabawy i konkurów! 
Dzień pełen atrakcji zwieńczyło ognisko dla dzieci  
z naszego sołectwa. 
 
Pelnik 
Dnia 10 lipca na plaży w Pelniku i w tym roku odbył się Piknik 
Rodzinny. Było głośno, wesoło, a na wszystkich czekało wiele 
atrakcji. Dzieci z animatorkami z Karuzeli Kultury bawiły się 
świetnie było dużo śmiechu i ciekawych konkurencji. Jak co 
roku tak i w tym mogliśmy liczyć na Strażaków z OSP Łukta, 
którzy pokazali wóz strażacki i jego cały osprzęt, nie zabrakło 
również kurtyny wodnej. Dodatkową atrakcją była bitwa pia-
skiem Holi, który mieni się różnymi kolorami, a dzieci są bardzo 
ubrudzone różnymi barwami. Wywołuje on wiele uśmiechu na 

twarzach dzieci. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które 
wsparli i pomogli nam w zoorganizowaniu tego pikniku.  

Plichta 

Pelnik 
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W ostatnich dniach nad Polską przeszły gwałtowne burze, 

które spowodowały liczne podtopienia oraz zniszczenia. O sile 
żywiołu przekonali się harcerze. W związku z nagłą zmianą 
pogody nastąpiła ewakuacja 169 szczepu WDHiZ, okręg Mazo-
wiecki ZHR znad jeziora Dreńskiego do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Łukcie – w sumie ewakuowano 68 osób. 
W sztabie kryzysowym, któremu przewodniczył premier Mate-
usz Morawiecki, uczestniczyli ponadto wiceminister Olga Se-
meniuk, wojewoda Artur Chojecki, wójt Gminy Łukta Robert 
Malinowski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w 
Ostródzie Rafał Napiórkowski, a także przedstawiciele policji 
oraz ZHR. 
Podczas narady przedstawiono bieżącą sytuację bytową uczest-

ników obozu oraz meteorologiczną. Harcerze otrzymali z maga-
zynu zarządzania kryzysowego wojewody koce i śpiwory, nato-
miast Gmina Łukta zakupiła dresy. 
Pomocy przy ewakuacji harcerzy udzieliły: 
OSP Łukta, OSP Stare Jabłonki, OSP Miłomłyn, OSP Florczaki 
KP PSP Ostróda, JRG Morąg, KW PSP Olsztyn, JRG1 Olsztyn 
Policja, Straż Leśna, Wojska Obrony Terytorialnej Morąg. 
„Główna trudność podczas ewakuacji polegała na dotarciu do 
obozowiska - mówi st. kpt. Grzegorz Różański, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie. - Teren jest podmokły, 
można tam dojechać tylko samochodami terenowymi. Po za-
bezpieczeniu uczestników obozu w szkole w Łukcie, strażacy 
jeszcze przewozili rzeczy obozowiczów. Pomagały nam dwie 
ciężarówki Wojsk Obrony Terytorialnej.” 
Wójt Gminy Łukta Robert Malinowski składa serdeczne po-
dziękowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukcie, Dyrektoro-
wi Szkoły w Łukcie Sławomirowi Urbaszkowi, Panu Krzyszto-
fowi Krupie oraz pracownikom szkoły za szybko i sprawnie 
zorganizowaną pomoc w szkole mimo okresu urlopowego. 

 
Redakcja 

Autor zdjęcia: st. kpt Grzegorz Różańsk  

Fot.: Komenda Wojewódzka PSP Olsztyn 

Fot.: Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie Fot.: Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie 

Fot.: Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie 

Fot.: Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie 

Fot.: Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie 

 Ewakuacja harcerzy znad jeziora Dreńskiego  



7 

NASZA GMINA ŁUKTA 

 W sobotę 26 czerwca w całej Polsce rozpoczęły się WA-

KACJE, jednak zanim dzieci mogły wyjechać na wymarzony 

odpoczynek, musiały odebrać świadectwa. 

To był kolejny rok szkolny w dobie pandemii koronawirusa. 

Przez większość czasu uczniowie uczyli się zdalnie. Dopiero 31 

maja wróciła nauka stacjonarna w szkołach dla wszystkich 

uczniów. Wcześniej, bo 4 maja do szkoły mogły wrócić dzieci  

z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach star-

si uczniowie. Rok szkolny nie został jednak wydłużony (przez 

pandemię), by nadrobić materiał. Szkoła pracowała bowiem 

zdalnie. Nauczyciele i uczniowie byli już przyzwyczajeni do 

takiego trybu zajęć. 

Kalendarium najważniejszych zmian w systemie oświaty 

wynikających z epidemii koronawirusa przedstawia się  

w następujący sposób: 

 1 września 2020 r. – wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę 

stacjonarną; 

 od 24 października 2020 r. uczniowie klasy IV-VIII szkoły 

podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (od 

19 października 2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawo-

wych (w strefie żółtej i czerwonej) do 16 maja 2021 r. – 

kształcenie na odległość; 

 od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. – klasy I-III 

szkoły podstawowej  przeszły na kształcenie na odległość; 

 od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – klasy I-III 

szkoły podstawowej – nauczanie stacjonarne; 

 od 1 marca 2021 r. nastąpiło zróżnicowanie formy nauki 

klas I-III szkoły podstawowej w regionach: 

  od 1-14 marca br. – województwo warmińsko-

mazurskie hybrydowo , 

  od 15 do 28 marca br. – hybrydowo 4 województwa 

(lubuskie, mazowieckie, pomorskie i warmińsko-

mazurskie), 

  od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich 

klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w ca-

łym kraju – kształcenie na odległość, 

  od 12 kwietnia do 25 kwietnia 2021 r. –  kształcenie na 

odległość (od 19 kwietnia 2021 r. przedszkola stacjo-

narnie oraz przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu 

pozostałych jednostek systemu oświaty do 25 kwietnia 

2021 r.), 

  od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. lekcje w trybie 

hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawo-

wych w 11 województwach: zachodniopomorskim, 

pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujaw-

sko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, święto-

krzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim. 

Uczniowie z pozostałych klas mieli zajęcia na dotych-

czasowych zasadach. W pozostałych województwach, 

tj.: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim  

i opolskim, uczniowie uczyli się dalej na odległość. 

 29 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. – zamknię-

te przedszkola; 

 od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej  

w całym kraju wróciły do nauki w trybie stacjonar-

nym; 

 od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-

VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół ponadpodstawo-

wych – nauka w trybie hybrydowym; 

 od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki 

stacjonarnej. 

 

Rok szkolny 2020-2021 był ostatnim rokiem pracy dla Pań: 

Brygidy Kakiet oraz Marii Ignatowicz, którym z okazji przej-

ścia na emeryturę pragniemy życzyć dużo zdrowia, szczęścia  

i pomyślności oraz wielu chwil wytchnienia. Odpoczywajcie, 

relaksujcie się i żyjcie pełnią życia. 

Redakcja 

Zakończenie roku szkolnego 2020-2021 
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Operacja pn. „Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. 
Antoniego we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wo-
kół kościoła” mająca na celu poprawę stanu zachowania obiektu zabyt-
kowego w Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Antoniego we Florczakach 

poprzez wykonanie prac konserwatorskich drewnianej dzwonnicy  
z początku XIX w., przywrócenie jej właściwego stanu technicznego  

i funkcji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
  

 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Antoniego we Florcza-

kach realizowała od kwietnia do lipca 2021 roku grant pn. 
„Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. Anto-
niego we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni 
wokół kościoła” powierzony parafii przez Stowarzyszenie Kra-
iny Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie. 
 Dofinansowanie złożonego wniosku ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 w kwocie 46 326,00 zł umożliwiło przywrócenie 
właściwego stanu technicznego i funkcji użytkowej drewnianej 
dzwonnicy z początku XIX wieku. Wykonane prace konserwa-
torskie nadały zabytkowemu obiektowi właściwą estetykę oraz 
pozwoliły na ponowne uruchomienie dzwonów, które 
„zamilkły” wiosną 2020 roku. 
 Ponadto, w miejsce zdemontowanych płyt betonowych, 
położono chodnik z kostki granitowej prowadzący do dzwonnicy 
i wejścia głównego do kościoła, co zdecydowanie poprawiło 
komfort komunikacyjny dla parafian i turystów. 
 22 czerwca br. odbył się odbiór konserwatorski prac wyko-
nanych przy dzwonnicy i chodnika przez Kierownika Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatury 
w Elblągu. 
 Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej wymagała również 
rewaloryzacji przestrzeni wokół kościoła pod względem przy-

rodniczym. Drzewa rosnące obecnie wokół 
zabytkowych obiektów za 10-20 lat będą 
wycięte ze względu na wiek lub zagrożenia 
spowodowane przez siły natury.  
 Pozyskany grant pozwolił na nasa-
dzenia następcze drzewek, krzewów i by-
lin, które zapewnią ciągłość i bioróżnorod-
ność botaniczną otoczenia – dbanie o śro-
dowisko naturalne z myślą o przyszłych 
pokoleniach. Tabliczki z opisami roślin 
spełnią rolę edukacyjną tworząc z nasadze-
niami „małą ścieżkę ekologiczną”. Przy 
współudziale m.in. mieszkańców parafii, 
strażaków i młodzieży posadzono wiele 
roślin miododajnych – pożytecznych dla 
pszczół, motyli, innych owadów i ptactwa 
(lipy, głogi, jarzębiny, lawendy, macierzan-
ki, szałwie, jeżówki, rudbekie), ozdobnych 
(buki kolumnowe, krzewuszki, dereń, 
trzmieliny) oraz gatunki chronione 
(rokitnik, barwinek).   
 Grant umożliwił również zainstalo-
wanie w kościele czterech kamer w celu 
monitorowania wnętrza obiektu oraz trans-
mitowania mszy świętych online przez 
Internet co najmniej raz w miesiącu oraz 
podczas szczególnych świąt i uroczystości 
religijnych. Monitoring wnętrza kościoła 
doświadczonego pożarem w 2016 roku da 

parafianom poczucie bezpieczeństwa. Ogólnodostępne transmi-
sje zaspokoją potrzeby wiernych, a także będą doskonałą okazją 
do promocji i prezentacji unikalnego zabytku w skali LGD  
i całego kraju, tym bardziej, że na terenie gminy Łukta żaden  
z kościołów nie przeprowadza transmisji mszy świętych.  
 Kościół i dzwonnica we Florczakach jako cenne dziedzic-
two kulturowo-historyczne wymagają odpowiedniego oznacze-
nia, dlatego dopełnieniem działań w ramach otrzymanego grantu 
jest ustawienie dwóch tablic informujących o zabytkach i kie-
runku dojazdu na wjazdach do miejscowości. 
 Wykonane prace konserwatorskie oraz zagospodarowanie 
przestrzeni wokół kościoła i dzwonnicy zapewniły odpowiednią 
prezentację obiektów zabytkowych, przywróciły integralność 
formy architektonicznej z otoczeniem przyrodniczym, co przy-
czyni się do promocji tej atrakcji turystycznej na terenie gminy 
Łukta i obszaru LGD jako dobry wzór dbania o istniejące dzie-
dzictwo historyczno-kulturowe.   

Zapraszamy do zwiedzania! 
Ewa Kowalek  

Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. Antoniego  

we Florczakach dobiegły końca 
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GŁOS MIESZKAŃCA 

Postać Heleny Michel, archeolożki, konserwatora zabytków, 

projektantki wnętrz, malarki, absolwentki Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi  
i School of Creative Media & Visual Arts w Limeryku 
(Irlandia) poznaliśmy kilka miesięcy temu w wywiadzie prze-
prowadzonym przez Paulinę Wójcik. 
W pewne piątkowe popołudnie umówiłam się ze wspomnianą 
artystką na rozmowę, podczas której chciałam Jej zadać trzy 
konkretne pytania, aczkolwiek spotkanie to przerodziło się  
w dwugodzinną rozmowę „terapię” (zakładam, że obopólną) 
dwóch różnych od siebie kobiet, o innych doświadczeniach, 
zainteresowaniach i będących na zupełnie innych etapach swo-
jego życia, a jednak tak podobnych do siebie, bo szczęśliwych, 
zauważających małe, dobre rzeczy dookoła siebie i potrafiących 
słuchać się z uwagą...nawet nie zauważyłyśmy, że się ściemniło 
i zaczęło padać. 
Jadąc na spotkanie zakładałam, że będziemy rozmawiać o sztu-
ce (na której się nie znam), a konkretniej mówiąc o malarstwie, 
o tym co już pod pędzlem powstało, a co jest jeszcze w planach. 
Zapraszam do lektury wywiadu z postacią wielobarwną, którą 
warto poznać bliżej nie tylko za pomocą jej dzieł, ale przede 
wszystkim za pomocą dobrej, ciepłej aury, którą posiada, którą 
się dzieli i której ma mnóstwo do zaoferowania – bo tak! Bo 
lubi! 
 
Arteterapia - termin dla mnie zupełnie nowy, ale jak sądzę 
warty pochylenia się nad nim… z taką „nowością” dzisiaj Pa-
ni do Nas, do mieszkańców gminy Łukta, przybywa. Czym 
jest? Jak Pani się o niej dowiedziała, gdzie zagłębiała jej tajni-
ki i co arteterapia może dać drugiemu człowiekowi? 
Przez bardzo długi czas zajmowałam się projektowaniem 
wnętrz, o czym opowiadałam w poprzednim wywiadzie, dzia-
łam w sztuce sprzedając obrazy i to jest sens mojego życia. Bar-
dzo lubię pracować z ludźmi, bardzo lubię pracować z kobieta-
mi i zazwyczaj ta nasza współpraca kończyła się długimi, wspa-

niałymi rozmowami  
w kręgu (rozmowami  
o życiu, o psychice,  
o marzeniach, czasami 
o smutkach). Po jakimś 
czasie narodziła się we 
mnie potrzeba powrotu 
do wspomnianych już 
kręgów, do spotkań  
z ludźmi, do interak-
cji… W samym pro-
jektowaniu (relacja 
biznesowa zamawiają-
cy – wykonawca) za-
brakło mi wrażliwości. 
Rok temu, podczas 
pierwszej fali Covid-
19, gdy wszyscy sie-
dzieliśmy w domach,  
a ja miałam pełne ręce 
roboty, ponieważ na-
stąpił bum remontowy, 
pandemia remontowa, 
zdałam sobie sprawę, 
że ja na takich pełnych 
obrotach po prostu 
dłużej nie dam rady… 
Powiedziałam sobie 
„trzeba to zmienić  

i trochę zmodyfikować”. Zaczęłam się rozglądać za czymś,  
w co mogłabym się bardziej zaangażować manualnie. I tym 
sposobem pojawiły się projekty związane z konserwacją zabyt-
ków pod Łodzią i w Toruniu. Po powrocie z tych robót, zaczę-
łam znów wracać do myśli, że najbardziej kocham pracę twór-
czą, pracę rąk własnych. Tęskniłam za rozmowami z ludźmi  
i za interakcjami, które temu towarzyszą. Chciałam tego więcej 
i więcej i tak przyszła do mnie arteterapia. 
 
Jest Pani autorem tego terminu? 
Nie. Ale to nowy zawód, wpisany na listę zawodów w Polsce ze 
trzy lata temu. Zapisałam się na studia podyplomowe o tej wła-
śnie tematyce, aczkolwiek w tematyce tzw. „samorozwoju” 
działam już myślę od ponad 10 lat. 
 
Czyli to już trwa? 
Pomysł na warsztaty z arteterapii się właśnie rodzi. Jestem  
w trakcie praktyk, które będę odbywała w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Łukcie. Pragnę stworzyć zajęcia, podczas których 
wykorzystam swoją wiedzę związaną z malarstwem oraz marzy 
mi się to przepleść ruchem w postaci np. tańca intuicyjnego, 
który kocham, z wykorzystaniem psychologii która nie jest mi 
obca. 
 
Czy istnieje utarty schemat jak krok po kroku powinny wyglą-
dać takie warsztaty? 
Wszystko tak naprawdę zależy od prowadzącego, od terapeuty, 
który prowadzi zajęcia poprzez sztukę. Prowadzący pozwala 
osobie, która przychodzi na terapię, zauważyć procesy, które  
w nim zachodzą. Ważne, aby pamiętać, że arteterapia nie jest 
tylko dla osób potrafiących tworzyć sztukę, które potrafią malo-
wać, tańczyć czy śpiewać, ale dla każdego, kto ma ochotę po-
przez prace manualne, prace z własnym ciałem, czy głosem 
„spotkać się ze sobą”, zagłębić w proces twórczy, uwolnić swo-
ją kreatywność, przyjrzeć się swoim emocjom, pogłębić samo-
świadomość. 
W sztuce proces tworzenia jest ważny, ale ukierunkowany jest  

Obraz z projektu "Quo Vadis - dokąd zmierzasz człowieku?"- Helena Michel  

"Quo Vadis - dokąd zmierzasz człowieku?" - rozmowa z Heleną Michel 
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na dzieło gotowe. W arteterapii sam proces tworzenia jest tym 
do czego dążymy; podczas terapii nie oglądamy się na innych, 
nie podglądamy, nie porównujemy się. Tutaj jestem ja i mój 
proces. 
 
Dobrze rozumiem, że tak naprawdę arteterapia polega na prze-
prowadzeniu terapii samej ze sobą za pomocą sztuki? 
Tak! Tak jest podczas każdej terapii. Terapeuta jedynie zadaje 
odpowiednie pytania. Dlatego nie ma jednoznacznej odpowie-
dzi, dla kogo takie zajęcia są przeznaczone. Odpowiem, że dla 
każdego. Dodam również, że inaczej tworzy się zajęcia pod 
kątem grupy, a inaczej zajęcia indywidualne. Ważne, aby za-
chować podział wiekowy, aby nie mieszać grupy dziecięcej czy 
młodzieżowej z grupą dla dorosłych. Z kolei podział ze wzglę-
du na płeć, moim zdaniem, nie jest konieczny. Z mojego punktu 
widzenia, jako osoby, która lubi uczestniczyć w takich spotka-
niach, myślę że bardziej interesujące są warsztaty grupowe. 
Kolokwialnie mówiąc tam się po prostu dzieje. Możemy czer-
pać od siebie. Nie zapominajmy, że praca z własnym cieniem 
jest ogromną pracą. W arteterapii zagłębiamy się w siebie. Czu-
jemy jak bardzo głęboko w nas siedzi nasz krytyk wewnętrzny  
i nas sabotuje. 
 
Szkoda, że przyszło nam żyć w czasach, w których ludzie nie 
zauważają jak wiele serca i energii wkładamy w małe, codzien-
ne sprawy. Jak jednym zdaniem można drugiego człowieka 
przycisnąć do samego parteru… 
Są tacy ludzie, a naszym zadaniem jest puścić to zdanie mimo 
uszu, robić swoje… 
 
Puścić mimo uszu czy unikać takich ludzi? 
Jeśli to jest domownik, to trzeba rozmawiać i mu wytłumaczyć. 
Jeżeli to jest współpracownik, to na początku można puszczać 
mimo uszu, ale jeśli to nie pomaga, powiedzieć w pewnym mo-
mencie: „Wiesz, ale mnie to dotyka”. Niektórzy ludzie są po 
prostu jak studnia bez dna, ile by do niej dobrego nie włożyć, to 
i tak nie mają czym się dzielić z innymi. 
 
Czy tacy ludzie to dobrzy kandydaci na arteterapię? 
Na arteterapię trzeba chcieć przyjść samemu. Chcieć się spotkać 
ze sobą. 
Podczas terapii ważne jest aby się wysłuchać nawzajem, tylko 
po to aby usłyszeć siebie samego. To wtedy prowadzący tera-
peuta analizuje nasz proces, analizuje wraz z Tobą to, co tam się 
zadziało. To wtedy mówimy o swoich odczuciach. Często kolo-
ry, których używamy 
w trakcie tworzenia 
mają ogromne znacze-
nie symboliczne. 
Odkąd pamiętam zaj-
mowałam się symbo-
lami, to o nich pisa-
łam pracę magister-
ską, zupełnie wtedy 
nie wiedząc, że staną 
się tak ważne i istotne 
w moim życiu. Stu-
diowałam to, jak sym-
bole przechodziły  
z jednej kultury do 
drugiej i jak wiele 
dzisiaj znaczą dla 
człowieka. Symbole 
bardzo często poja-
wiają się w snach. 
Zapamiętuję sny i je 
zapisuję, a w snach 
pojawiają się najczę-
ściej symbole archety-
powe takie jak wąż 
czy drzewo, które 
mają uniwersalne dla 
każdego znaczenie. 
Często w snach przy-

chodzi mi odpowiedź na rzeczy, na które od dawna szukam 
odpowiedzi. Trzeba pamiętać po prostu, że życie może być nie-
co magiczne, a nie tylko logiczne i racjonalne. 
 
...bo jest magiczne, tylko czemu ludzie tego nie widzą? 
Uwielbiam zauważać takie małe „smaczki” z magii codzienno-
ści. Na przykład synchroniczność. Często w snach widzę liczby, 
aczkolwiek na jawie też je widuję… powtarzające się sekwen-
cje. Wtedy czuję, że coś ciekawego mnie niebawem spotka albo 
że mam na coś zwrócić szczególną uwagę. Takie małe podpo-
wiedzi od wszechświata. To jest tak, jak mawiał Einstein: życie 
może być magią albo po prostu zwykłym, szarym życiem od 
urodzenia do śmierci i to ty człowieku wybierasz w co chcesz 
uwierzyć i ja uwierzyłam w tę pierwszą wersję – że życie może 
być takie wspaniałe, nie zupełnie racjonalne, takie po prostu 
magiczne. 
 
Przez to, że myślę podobnie, czasem zastanawiam się, czy nie 
wymagam od życia zbyt mało? Czy nie cieszą mnie zbyt małe 
rzeczy… 
To jest cudowne! To jest rzadkie! Ludzie są nastawieni wyłącz-
nie na wielki sukces. Chcą pokazywać tylko to, co do tego po-
kazywania się nadaje, co jest instagramowe. Nazywam to psy-
chologią sukcesu, która mówi o tym, że musimy być po prostu 
super. Jak dom to wielki, jak samochód to najlepiej ze cztery, 
jak praca to ta ze świecznika. Dobrze – ale to jest fajne do pew-
nego stopnia. W pewnym momencie, w nastawieniu na ciągłe 
zdobywanie, umyka nam smak codzienności. Zdecydowanie 
fajniejsze jest docenienie tego co się już posiada, cieszenie się 
tymi małymi rzeczami z których składa się nasza codzienność. 
 
To nie jest oznaką mojej głupoty? 
A jest Pani szczęśliwa? 
 
Bardzo! 
To uważam, że nie jest Pani głupia (śmiech). Ja za to jestem 
czasami „trudna”, ale tylko dla tych, którzy chcieliby mnie wi-
dzieć na swój sposób i układać według swoich wyobrażeń. A ja 
steruję samą sobą i jestem szczęśliwa w tym, co robię. Daję 
sobie prawo do prób i błędów. 
 
A jest Pani spełniona? 
Staram się… ale myślę, że to jeszcze nie jest ten etap, na któ-
rym mówię sobie „Jezu, już mam wszystko, co teraz?”. Wciąż 
nad sobą pracuję, wciąż głodna jestem nowego (głodna na róż- 

Obraz z projektu "Quo Vadis - dokąd zmierzasz człowieku?"- Helena Michel  
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-norodne interakcje z ludźmi). Wciąż poszukuję swojego ple-
mienia - lubię otaczać się ludźmi, którzy czują i myślą podobnie 
do mnie. Z tego powodu staram się prowadzić otwarte życie. 
Cieszę się, gdy spotykam ludzi o podobnej wrażliwości, cieszę 
się, gdy pojawiają się nam tematy… niekończące się tematy. Ja 
tak bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, którzy emanują pasją  
i mają swoje przemyślenia idące z serca. 
 
Również na tematy trudne i kontrowersyjne? 
Oczywiście, że tak. Nie lubię rozmów o tematyce politycznej, 
ponieważ nie uważam polityki za poważny temat i warty moje-
go zaangażowania. Absolutnie! Nie lubię tematów szczepionko-
wych, bo ilu ludzi tyle teorii… Kocham za to głębokie tematy, 
to w nich szukam w człowieku esencji. 
 
Wracając do sztuki, nie mogę nie spytać o projekt Quo Vadis – 
dokąd zmierzasz człowieku? Czym jest? 
Jest to projekt artystyczny, stworzony przez czworo artystów 
(Kasia i Mariusz Kałdowscy z Ornety – małżeństwo, Michał 
Wiśniewski również z Ornety oraz ja – Helena Michel z Kotko-
wa). Chcieliśmy stworzyć dzieło o tematyce społecznej, które 
mocno dawałoby do myślenia, ponieważ artysta to nie jest tylko 
osoba, która maluje na zamówienie obrazki aby zarobić. Dobre 
obrazy powstają wtedy, kiedy na etapie tworzenia wszystkiemu 
co z tym związane, przyświeca pewna wrażliwość i emocje. 
Dziś ludzie często żyją beznamiętnie. Planeta jest przez czło-
wieka gwałcona. Za nic mamy prawa kobiet. Za nic mamy pra-
wa zwierząt. Stąd nasze pytania… dokąd zmierzamy? 
Każdy z Nas namalował po dwa wielkie obrazy (2x1,60m) – są 
to naprawdę wielkie obrazy, przy których człowiek czuje się 
mały. Miały one pełnić funkcję takiego „ołtarza”, ponieważ 
przed każdym z nich była jeszcze instalacja artystyczna, która  
w pierwotnej wersji miała być klęcznikiem – my jako ludzie  
w pokorze wchodzimy, klękamy… 
 
Wielkość i klęcznik miały odbiorcę przytłoczyć? 
Raczej dać do myślenia i zrobić wrażenie. Nie użyłam jednak  
w ostatecznej wersji tych klęczników, tylko zaprojektowałam 
innego rodzaju instalacje artystyczne, które podbiły wymowę 
tematyki przedstawionej na obrazach. 
Każdy z Nas poruszył inną tematykę: Kasia prawa kobiet oraz 
gwałt na planecie Ziemia. Mariusz w swoich pracach poruszył 
tematykę ludzi jako „kreatorów świata” i człowieka wplatanego 
w sieć zależności. Michał Wiśniewski zaś stworzył obrazy 
przedstawiające dualizm postrzegania dobra i zła. Ja natomiast 
namalowałam dyptyk pt. „Wybór”, na którym pokazałam dwa 
różne stany świadomości człowieka poprzez pryzmat kobiety, 
gdyż na obu dziełach pokazana jest ta sama kobieta  
w dwóch różnych stanach świadomości. 
 
Jakich stanach? 
Powstało to na kanwie legendy o dwóch wilkach - Legenda 
Czirokezów o dwóch wilkach mówi, że w naszym wnętrzu trwa 
nieustanna walka dwóch sił. Jest to konflikt pomiędzy naszą 
ciemniejszą (czarny wilk) i jaśniejszą, szlachetniejszą stroną 
(biały wilk). Ta podwójna natura dobra i zła, radości i dumy, 
poczucia winy i pokory definiuje w dużej mierze to, kim jeste-
śmy 1. Podczas malowania tych obrazów mną również targały 
różne emocje: gdy malowałam ten radośniejszy czułam, że po 
prostu dobrze mi się go maluje, używałam szerokiej gamy barw 

– wszystkich kolorów tęczy– szło mi to! Aczkolwiek, gdy za-
częłam malować ten drugi poczułam, że zżera mnie on emocjo-
nalnie, ponieważ czułam wagę tematyki z jaką się zmierzyłam. 
Prawa kobiet wciąż są gwałcone. Wciąż zarabiamy mniej na 
tych samych stanowiskach, wciąż nasz głos  
w tłumie jest mniej słyszalny niż głos mężczyzny, nadal nie 
możemy decydować o własnym ciele… o tym są te moje obra-
zy… o tym co mnie dotyka jako kobietę i jako artystkę. 
 
A z czym konkretnie przychodzi pani do naszych mieszkań-
ców? Co chce im zaproponować? 
Przede wszystkim przychodzę z uśmiechem. Po pierwsze pra-
gnę ich zarazić sztuką, po drugie radością życia. Chciałabym 
stworzyć warsztaty artystyczne dla dorosłych, podczas których 
spotykalibyśmy się ze sztuką, uczylibyśmy się technik, ale 
przede wszystkim odkrywalibyśmy swoją twórczą wrażliwość. 
Marzę o włączeniu do tego elementów arteterapii i malarstwa 
intuicyjnego. Mam ochotę pokazać światu, że można spotkać 
się z samym sobą poprzez sztukę. 
 
Pani marzenia za chwilę się mogą spełnić dzięki ministerialne-
mu programowi Domy Kultury+ 
 
Tak. Wystartowałam w konkursie „Rozkręćmy kulturę w Gmi-
nie Łukta”. Mój autorski projekt na inicjatywę lokalną prze-
szedł, z czego jestem bardzo zadowolona. To będą dwa spotka-
nia, polegające na typowym malarstwie intuicyjnym z elemen-
tami arteterapii dla osób dorosłych. Czekam na pasjonatów, 
którzy chcą pożyć sztuką, chcą wydobyć z siebie wrażliwość, 
którą wcześniej nie dzielili się za światem. Tu każdy będzie 
robił co mu w duszy gra. 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 

1) Stary człowiek uczył swojego wnuka o życiu. Powiedział do chłopca: 
– W moim wnętrzu toczy się walka. To jest straszna walka, toczona 

pomiędzy dwoma wilkami. - Starzec zrobił pauzę, by zaczerpnąć tchu, 
lecz po chwili kontynuował z poważną miną: 

– Jeden z wilków jest zły. On jest gniewem, zazdrością, smutkiem, ża-
lem, chciwością, pychą, użalaniem się nad sobą, poczuciem winy i 
niższości, kłamstwem, fałszywą dumą, pragnieniem dominacji i ego. 

– Drugi wilk jest dobry – starzec rozpromienił się. – On jest radością, pokojem, miłością, nadzieją, pokorą, uprzejmością, dobrocią, hojnością, 
prawdą, współczuciem i wiarą. 

– Taka sama walka toczy się w tobie – podsumował starzec – i wewnątrz każdego innego człowieka.  
Wnuk zastanowił się przez chwilę, a potem zapytał dziadka: 
– Który wilk wygra? 
– Ten, którego nakarmisz – padła odpowiedź. 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc
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SPORT 

W następujący 
sposób prezentuje 
się nasza tabela 
ligowa w sezonie 
2021/22 w SERIE 
A.  

Znajduje się w niej 14 drużyn, co 
oznacza że rozegramy 13 spotkań 
w rundzie jesiennej i drugie tyle  
w meczach rewanżowych na wio-
snę. Na pewno jednym z ciekaw-
szych spotkań dla kibiców będą 
derby gminy Łukta, które zagra-
my przeciwko drużynie z Ględ. Z tego miejsca zapraszamy 
wszystkich na pierwszy mecz ligowy który odbędzie się 8 sierp-
nia na stadionie w Łukcie (godzina i rywal jeszcze nie znany). 
 
Warmiak ma już za sobą rozegranych kilka spotkań kontrolnych. 
Czarni Małdyty 5:13 Warmiak Łukta. Takim wynikiem kończy 
się pierwszy mecz kontrolny naszych zawodników. Graliśmy 
3x30 minut. Pierwsze pół godziny wyglądało bardzo solidnie  
z naszej strony. Udało nam się wtedy strzelić 4 a stracić jedną 
bramkę. W kolejnych częściach spotkania można było zauważyć, 
że wdarło się rozluźnienie co skutkowało głupio straconymi 

bramkami. Wynik mógłby być pomnożony razy 2, gdyby wpadła 
chociaż połowa więcej tego co wpaść musiało. W grze na pewno 
nie pomagała 10-cio centymetrowa trawa i brak wysypanych 
linii. Warto wspomnieć o dwóch nieoficjalnych debiutach w na-
szej drużynie. Witamy nowego stopera, który pokazał, że będzie 
ostoją formacji defensywnej, a zawodnik o którym mowa to Bar-
tłomiej Gromek. Kolejnym wzmocnieniem, tym razem jest to 
ofensywny środkowy pomocnik, który będzie „rozdawał karty” 
na boisku, jest Kamil Mędrzycki. Witamy! 
Bramki zdobywali: Sebastian Kozłowski x7, Łukasz Bronikow-
ski x2, Kamil Mędrzycki x1, Patryk Buluk x1, Denis Pidwalnyi 
x1,  Patryk Retka x1. 
 
KS Wrzesina 3:1 Warmiak. Mimo szerokiej kadry, skład drużyny 
był dosyć mocno rotowany. Miało to na celu sprawdzić różne 
warianty, które będziemy mogli zastosować w zbliżającym się 
sezonie ligowym. Po niespełna rocznej przerwie wrócił do nas, 
nasz środkowy obrońca Sławomir Sikorski  którego wykluczyła 
kontuzja. Strzelcem bramki był Sebastian Kozłowski. 
 
Warto wspomnieć, że podczas przerwy w rozgrywkach ligowych, 
boisko naszego zespołu przeszło odnowę i jest już gotowe do 
sezonu.  

Źródło: GLKS Warmiak Łukta 

 GLKS Warmiak Łukta - przygotowania do nowego sezonu 


