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Chciałabym, aby społeczeństwo postrzegało nas, urzędników, trochę 

inaczej – cieplej - Elżbieta Langowska 

Pani Elżbieta Langowska 

mieszka w Łukcie. Interesu-
je się historią, zwłaszcza  
z okresu II wojny świato-
wej. Lubi podróżować. 
Fascynuje ją kultura, zwy-
czaje krajów arabskich. 
Uwielbia słońce, dlatego 
latem, w weekendy odpo-
czywa nad morzem bądź na 
działce. 
 
Ile lat pracuje Pani w Urzę-
dzie Gminy? Jak wspomina 
Pani początki pracy  
w Urzędzie Gminy? 
W Urzędzie Gminy pracuję 
9 lat. Początki były dość 
trudne, ponieważ nikt nie 
rodzi się urzędnikiem czy 
dyrektorem. Uczyłam się 
wszystkiego od podstaw, 
ale miałam to szczęście, że 
współpracowałam z dwiema 

poprzednimi Paniami na stanowiskach Skarbnika i to do nich uczyłam 
się rachunkowości budżetowej. Poza tym, każdy z pracowników poma-
gał na tyle, na ile mógł. „Starsi” stażem pracownicy Urzędu Gminy 

przyjmowali nas „nowych” naprawdę ciepło. Obecnie także jestem 
wdzięczna za rady, podpowiedzi zarówno Wójta jak i innych pracowni-
ków. Bardzo cenne są takie wskazówki. 
 
Co należy do Pani obowiązków? 
Do maja 2012 roku pracowałam na stanowisku inspektora ds. rachunko-
wości budżetowej. Od 5 lat jestem Skarbnikiem. 
Do moich obowiązków należy między innymi konstruowanie budżetu 
gminy i jego konsekwentna realizacja. Głównie jednak sprawuję nadzór 
nad gospodarką finansową gminy, sporządzam plany finansowe, 
uchwały budżetowe, a także sprawozdania finansowe. 
 
W jakich sprawach zwracają się do Pani interesanci? Jak wygląda 
współpraca? 
Jeśli chodzi o interesantów, czy też mieszkańców gminy, nie mam  
z nimi bezpośredniego kontaktu. Współpracuję natomiast z kierownika-
mi jednostek organizacyjnych, jak również z radnymi. Myślę, że ta 
współpraca układa się pomyślnie, choć czasem trzeba szukać kompro-
misów. 
 
Czego można Pani życzyć? 
Życzyłabym sobie, ale i mieszkańcom, większych wpływów do budżetu 
gminy, bo te pozwoliłyby na realizację planów i zamierzeń naszych 
mieszkańców. Chciałabym również, aby społeczeństwo postrzegało nas, 
urzędników, trochę inaczej – cieplej. 

 
Dziękuję za rozmowę! 
Paulina  Malinowska 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Gmina Łukta 2017 
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Szkolenie „Tworzenie projektów” 

Urząd Gminy w Łukcie ma swoje konto na facebook–u. Na profilu Urzędu można znaleźć nie tylko aktualne ogłoszenia, ale 

także informacje o pracy wójta. Serdecznie zapraszamy na: www.facebook.com/UGLukta 
Redakcja 

Urząd Gminy Łukta na Facebook-u 

Na ostatniej sesji Rady Gminy Łukta, radni poparli wniosek Wójta Roberta Malinowskiego w sprawie powstania szkoły podstawowej  1 - 8  

w Mostkowie jako szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Łukcie.  
UG w Łukcie 

Radni uchwalili 

Choć Dzień Sołtysa przypada na 11 marca to tegoroczne święto 

przedstawicieli  jednostek pomocniczej gmin (sołectw) Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego zostało uczczone w dniu 3 marca w Ostród-
zie. Z tej okazji została organizowana uroczystość w hali Expo Mazury, 
na której sołtysi zostali docenieni za trud i oddanie w życie swoich 
lokalnych społeczności. Marszałek Gustaw Brzezin wręczył wyróżnie-
nia najbardziej aktywnym sołtysom angażującym się m. in.  w rozwija-
nie społeczności wiejskich, organizujących  działania na rzecz zacho-

wania dziedzictwa kulturowego czy poprawę atrakcyjności turystycznej 
obszarów wiejskich. Prof. Stanisław Achremczyk opowiedział o roli 
sołtysa w społeczności samorządowej. Wszyscy przybyli goście,  
a w tym sołtysi Gminy Łukta, otrzymali gorące podziękowania za ich 
ciężką pracę na rzecz wspólnot lokalnych. Rangę uroczystości podniósł 
występ Zespołu Pieśni i Tańca ,,Kortowo”.  
 
Współczesna rola i ranga sołtysa znalazła również uznanie na terenie 
Gminy Łukta. W celu okazania szacunku i wdzięczności sołtysom  

18 sołectw Gminy Łukta, Wójt Gminy Łukta 
oraz Radni Gminy Łukta zorganizowali 
obchody ich święta w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Łukcie. Po powrocie z wojewódz-
kich uroczystości sołtysów czekała niespo-
dzianka w postaci wystawnego poczęstunku, 
kwiatów, dyplomów uznania i upominków. 
Podziękowania w imieniu całej społeczności 
Gminy Łukta złożył na ręce naszych odda-
nych sołtysów Wójt Gminy - Robert Mali-
nowski, Przewodnicząca Rady Gminy – 
Marta Drozdowska oraz Kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej – Urszula 
Mironowicz.  
 
Sołtysi Gminy Łukta - doceniamy Waszą 
pracę i serdecznie za nią dziękujemy! 

UG Łukta 

Dzień sołtysa 

Właśnie minęła druga rocznica powstania Żeń-

skiego Chóru Kameralnego pod dyrygenturą pana 
Daniela Kaczmarczika. Panie spotykają się co ty-
dzień w poniedziałki o 17:30, żeby wspólnie pośpie-
wać, porozmawiać i poćwiczyć przed występami. 
Jak pisze w swym wierszu napisanym z okazji rocz-
nicy pani Teresa Pasierowska: Każda z nas w domu 
przy pracy nuci pioseneczkę, aby na próbie wyszło 
lepiej troszeczkę. O panu Danielu pisze: Pan Daniel 

w nas wierzy, uczy i cierpliwością darzy. Wydobywa z nas to co najpiękniejsze mamy  
w duszy, a my swym śpiewaniem zabijamy problemów katusze. W każdej chwili można 
dołączyć do chóru. Zapraszamy. 

Redakcja 

 To już dwa lata razem! 

WYDARZENIA 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  

i Inicjatyw Obywatelskich w dniu 18 lutego br. zorganizowało szkole-
nie pn.  "Tworzenia projektów". Szkolenie kierowane było dla organi-
zacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łukta. Z zaprosze-
nia skorzystało 14 osób reprezentujących 8 stowarzyszeń. Zakres tema-
tyczny szkolenia dotyczył w dużej mierze tworzenia ofert na realizację 
zadań publicznych zgodnie z nowymi wytycznymi. Uczestnicy dowie-
dzieli się jak wypełnić ofertę zgodnie z ogłoszonymi przez Wójta Gmi-
ny Łukta otwartymi konkursami ofert, jak zaplanować koszty zadania 
oraz jak rozliczyć pracę społeczną na rzecz projektu czyli wolontariat. 

Wiele pytań zadawanych przez uczestników rozwiało wątpliwości. 
Szkolenie poprowadziła Sylwia Wyszyńska, która jest doradcą oraz 
animatorem w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Szko-
lenie było współfinansowane ze środków Gminy Łukta w ramach za-
dania publicznego pn. 
"Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez 
wspieranie działalności 
szkoleniowej".  

 
Redakcja 

http://www.kalbi.pl/11-marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_pomocnicza_gminy
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Koncert – Jarmark Kaziukowy był ucztą pełną emocji 

25 lutego 2017 roku, już po raz kolejny miłą atmosferę do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie wprowadzili Dominik 
Kuziniewicz "Wińcuk" i Anna Adamowicz "Ciotka Franuko-
wa" – prowadzący niedzielne wydarzenie. Na naszej scenie 
zagościli artyści reprezentujący Ziemię Wileńską 
"SOLCZANIE", którzy oczarowali zebranych swym kunsztem 
wykonania polskich pieśni i tańców. 
 
Publiczność jak zwykle dopisała, i z ogromnym zainteresowa-
niem uczestniczyła w tym wydarzeniu.  
 
Można podkreślić, że jest to szczególne święto dla Księdza 
Prałata Kazimierza Dubowskiego, któremu z okazji imienin 
oprócz życzeń wręczono kwiaty i zaśpiewano „Sto lat” razem  
z zespołem. 
 
Na sali kominkowej w tym czasie odbył się jarmark, gdzie 
można było znaleźć różne wyroby sztuki ludowej: kolorowe 
palmy czy wileńskie przysmaki. 
 
Kaziuki Wilniuki to najstarszy wileński festiwal na polskich 
ziemiach. Jest to ważne święto Polaków, którzy pochodzą  
z Ziemi Wileńskiej. 

Redakcja 

Zawidz jako pierwsza 

gmina wiejska w po-
wiecie sierpeckim na-
wiąże współpracę part-
nerską w dziedzinie 
kultury z innym samo-
rządem! Z inicjatywy 
Dariusza Franczaka 
Wójta Gminy Zawidz 
gmina będzie współ-
pracować z mazurską 
gminą Łukta. 17 lutego  
w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Łukcie do-
szło do wstępnego 
uzgodnienia szczegó-
łów przyszłej współ-
pracy w dziedzinie 
kultury pomiędzy Gmi-
ną Zawidz, a Gminą 
Łukta. Po wzajemnej 
akceptacji proponowa-
nych wspólnych pro-
jektów turystyczno – 
kulturalnych w najbliż-

szym czasie zostanie podpisana umowa współpracy. Elementem, któ-
rym szczyci się Gmina Łukta jest Gminny Ośrodek Kultury. [...] 
Współpraca pomiędzy Zawidzem, a Łuktą będzie polegać na organizo-

waniu wspólnych imprez kulturalnych, konkursów 
dla dzieci i młodzieży z terenu obu gmin. Wizytach 
władz samorządowych i zespołów ludowych, or-
kiestr dętych i innych organizacji (kół gospodyń)  
w uroczystościach organizowanych przez samorzą-
dy m. in. dniach gminy, czy dożynkach. 
Na wiosnę planowane jest oficjalne spotkanie wój-
tów i przedstawicieli rad gmin oraz podpisanie 
umowy współpracy. Wymiana doświadczeń pomo-
że w rozwoju życia kulturalnego i turystycznego 

oraz integracji młodzieży i mieszkańców w obu gminach. Na współpra-
cy zyskają zarówno samorządy, ale przede wszystkim mieszkańcy gmi-
ny Zawidz i Łukta  

Źródło: Urząd Gminy Zawidz 
 

Współpraca między gminami ma na celu rozwój kulturalny wymianę 
doświadczeń, a także promocję regionu. Dla mieszkańców Gminy Za-
widz wyjątkowo atrakcyjne są nasze okolice ze względu na bogactwa 
naturalne takie jak lasy czy jeziora. Dodatkowo bardzo spodobał się 
budynek Domu Kultury, który jest inspiracją do pobudowania w Gmi-
nie Zawidz podobnego obiektu. Nasza działalność, również spotkała się 
z wielkim uznaniem gminy partnerskiej. Z kolei dla nas będzie to oka-
zja zwiedzenia tamtych rejonów i poznania bliżej Mazowsza. Zaplano-
wane są wyjazdy kulturalne, które stanowić będą okazję do zaprezento-
wania się poza granicami Gminy Łukta. Inicjatorem porozumienia jest 
wójt gminy Zawidz, Dariusz Franczak, a nasz wójt, Robert Malinowski 
również entuzjastycznie podchodzi do współpracy. 

 
Dyrektor GOK w Łukcie, Anna Czubkowska 

Nawiązanie współpracy z Gminą Zawidz 
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Pamiętamy… Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-

tych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie.  

Uroczystość upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych w filii Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego w Mostkowie.  

1 marca 2017 r. w dniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-

tych  w sali gimnastycznej  Filialnej Szkoły Podstawowej w Mostkowie 
odbył się uroczysty apel pamięci pod hasłem Żyli Prawem Wilka 
„Żołnierze Wyklęci”. Jest on wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej kon-
spiracji za świadectwo męstwa, honoru, niezłomnej postawy patriotycz-
nej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w 
obronie Ojczyzny.   
Po raz kolejny swoją obecnością zaszczycili  nas  Wójt Gminy Łukta 
pan Robert Malinowski, Radna Powiatu i Prezes FRRŁ pani Wanda 
Łaszkowska, Przewodnicząca Rady Gminy pani Marta Drozdowska, 
Radni Gminy Łukta: pani Barbara Urbaszek, pani Małgorzata Świer-
czyńska i pan Tadeusz Dzieniszewski, Dyrektor 
GOK pani Anna Czubkowska, Przewodnicząca 
Rady Rodziców SP w Mostkowie pani Urszula 
Hryckiewicz, Sołtysi okolicznych miejscowości, 
Dyrektor Szkoły pan Sławomir Urbaszek, panie 
Wicedyrektor Agnieszka Klinicka i Danuta Mi-
chalska, nauczyciele, zaproszeni przez uczniów 
mieszkańcy.  
Dyrektor szkoły pan Sławomir Urbaszek, powitał 
wszystkich obecnych i przedstawił  rangę tego 
święta dla każdego Polaka.  
Apel dostarczył niezapomnianych wzruszeń. 
Uczniowie naszej  szkoły przekazali 50 lat histo-
rii naszej ojczyzny - II wojna  światowa, Kampa-
nia wrześniowa 1939 r., Armia Krajowa, Katyń, 
Powstanie Warszawskie oraz najważniejszą wal-
kę Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych z no-
wym okupantem Rosją Sowiecką oraz ówczesną 
komunistyczną władzą Polski.  
Mamy nadzieję, że apel przybliżył sylwetki 
“Wilków” – Józefa Franczaka pseudonim Lalek, 
Rotmistrza Witolda Pileckiego ps. Witold,  Hie-

ronima Dekutowskiego ps. Zapora, Zygmunta Szendzielarza ps. Łu-
paszka, Danuty Siedzikównej ps.Inka i Jana Rodowicza ps. Anoda. 
Była to żywa lekcja historii a zarazem lekcja wychowania patriotyczne-
go.           
Scenariusz, przedstawienie oraz dekoracje przygotował p. Dariusz Mar-
chwiński przy współpracy p. Wioletty  Piotrowskiej. Przygotowanie 
takiej uroczystości wymaga wiele pracy i wsparcia innych, życzliwych 
osób. W sposób szczególny pragniemy podziękować Rodzicom 
uczniów klasy Vc za przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych 
gości i uczniów, pani dyrektor GOK za udostępnienie nam sprzętu na-
głaśniającego, panu Danielowi Kaczmarczikowi za przygotowanie na-
głośnienia. Dziękujemy. 

Dariusz Marchwiński 

Dzień Kota w bibliotece 

20 lutego br. obchodziliśmy w Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Łukcie DZIEŃ KOTA. Z tej okazji na spotkanie przybyła liczna rzesza maluchów  
i ich rodziców. Dzieci przyniosły ze sobą swoje ulubione kotki – maskotki. W części 
literackiej zajęć, pani bibliotekarka przeczytała opowiadanie „O kotku, który szukał 
czarnego mleka”. Po wysłuchaniu historyjki, dzieci naśladowały kocie ruchy podczas 
zabawy „Wszystkie koty potrafią”. Brały również udział w konkursach sprawnościo-
wych. Po zakończeniu zabaw ruchowych maluchy, za swoją kocią zwinność, udekoro-
wane zostały odznakami SPRYTNY KOCUR i KOTEK ŁAKOMCZUSZEK. Pod 
koniec spotkania tradycyjne odbyła się część plastyczna. Klubowicze z papierowych 
torebek zrobili przepiękne kotki-pacynki. Po zajęciach dzieci wypożyczały książki 
nawiązujące do tematyki spotkania. Ten dzień był pełen wrażeń, wszystkie dzieci 
wspaniale się bawiły i na długo będą o nim pamiętać. 

GBP w Łukcie 

Fot. Szkoła w Łukcie Fot. Urząd Gminy w Łukcie 



6 

NASZA GMINA ŁUKTA 

Z okazji Dnia Kobiet   
wszystkiego co najlepsze,  

spełnienia marzeń, zadowolenia 
 z siebie, dużo zdrowia, szczęścia  

i uśmiechu oraz wiele radości 
życiowej! 

Życzy Paniom 
 

Wójt Gminy Łukta  
mgr inż. Robert Malinowski         

Panowie składają życzenia 
cytatem z piosenki: 

„Kobiety bądźcie dobre dla 
nas na wiosnę”- A my się wam 

na pewno odwdzięczymy. 
 

Pracownicy 
ze sklepu GS. AGD  

Życzymy, żeby kobiety miały 
mniej kłopotów i więcej się 

uśmiechały.   
Zadowolenia z pracy i dobrego 

jej wynagrodzenia. 
 

Mężczyźni  
ze stacji diagnostycznej  

Szczęścia, a przede wszystkim 
zdrowia, bo to najważniejsze.  

I oczywiście zadowolenia  
z mężczyzn. 

 
Radny Tadeusz Dzieniszewski 

W dniu waszego święta drogie  
kobiety życzymy wam dużo szczęścia, 

miłości i zdrowia. 
 

Druhowie OSP Łukta 

Z okazji Dnia Mężczyzny życzymy 
wam, abyście byli pomocni jak  

komputer, szybcy jak  
japoński skuter, sympatyczni jak  

maskotka i słodziutcy jak szarlotka. 
 

Anonimowe  kobiety   

W piątek 17 lutego br. o godz. 18.00 odbył się w naszej bibliotece Walen-

tynkowy Wieczór Literacki w formie teatru przy stoliku. Licznie zgromadzeni 
goście mieli okazję wysłuchać skróconej adaptacji sztuki kardynała Karola 
Wojtyły z 1960 roku pt. „Przed sklepem jubilera”, w której występują trzy 
związane ze sobą pary: Teresa i Andrzej, Anna i Stefan oraz Monika i Krzysz-
tof, ponadto w sztuce występuje jubiler – filozof. W role ww. bohaterów 
wcielili się nasi czytelnicy: Pani Anetta, Pani Teresa, Pan Mariusz, Pan Sła-
womir oraz Paulina i Konrad. W dalszej części Wieczoru goście mieli okazję 
wysłuchać także dwóch opowiadań: „Moje miejsce” i „Anioł Stróż” z książki 
„Balsam dla Duszy Zakochanej” oraz wierszy ks. Jana Twardowskiego: „Nie 
rozdzielaj”, „Jest” oraz „Bliscy i oddaleni” w interpretacji naszych czytelni-
ków. Na zakończenie części literackiej wystąpił duet wokalno-gitarowy  
„Gosia i Romek”, wykonując kilka nastrojowych utworów. Wyjątkowy wie-
czór zakończyły dyskusje przy aromatycznej kawie i smacznych wypiekach.  

 
GBP w Łukcie 

Walentynkowy Wieczór Literacki w Gminnej Bibliotece. 

W ostatnim czasie w świetli-

cy wiejskiej w Ględach miały 
miejsce różne ciekawe wyda-
rzenia... 
Dnia 25 stycznia dzieci z Ględ 
wraz z dziećmi z Koziej Góry, 
pod opieką pań ze świetlicy 
wybrały się na wycieczkę do 
Warmiolandii. Spędziły  tam 
wesoło czas na zjeżdżalniach, 
trampolinach i innych  urządze-
niach. Po drodze odwiedziły  
GOK w Łukcie, gdzie obejrza-
ły przedstawienie pt.: ,,Zajęcza 
Chatka'' zaprezentowane przez 
teatrzyk z Krakowa.  
27 stycznia o godz. 16:00 od-

była się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście 
nie ukrywali wzruszenia podczas recytacji wierszy i śpiewu piosenek 
ich wnucząt. Były też występy indywidualne. Na koniec słodki poczę-
stunek - pyszne wypieki przygotowane przez mamy i Radę Sołecką. 

30 stycznia - turniej gry w bilarda, 
do którego młodzież przygotowy-
wała się już od dłuższego czasu. 
Złoty medal i puchar z rąk pani 
Sołtys odebrał Kacper Zając. 
Brawa dla zwycięzcy! 
3 stycznia o godz. 16:00 - bal 
przebierańców. Już od kilku dni 
dzieci wraz z panią Anią przygo-
towywały: stroje, maski oraz 
stroiły salę. Zabawa była udana - 
tańce, korowody i konkursy. 
Również tutaj w organizacji 
uczestniczyli Rada Sołecka i Soł-
tys. 
Jaka szkoda, że po tych wydarze-
niach pozostały już tylko wspo-
mnienia... 

                                                                                                                                         
Małgorzata Świerczyńska 

W Ględach się dzieje... 

Zero mycia, zero prania, zero szycia, gotowania. 
A w Dzień Kobiet, drogie panie, tysiąc kwiatów na śniadanie. 

Bo od jutra do roboty, resztę dni świętują chłopy! 
 

Chłopy  

Życzenia 
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ZDROWO I SPORTOWO 
Najlepszą receptą jest aktywność, bo to samo zdrowie, a nic nie kosztuje.  
- Agnieszka Chudzik-Bulkowska 

Agnieszka Chudzik-

Bulkowska  mieszka  
w Mostkowie od 16 lat.  
Z wykształcenia jest mgr 
fizjoterapii, instruktorem 
fitness, kosmetyczką  
i nauczycielem - naucza 
techników masażystów. 
Jak wspomina: „od dzie-
ciństwa interesowałam się 
sportem”. Na przykładzie 
Pani Agnieszki możemy 
nauczyć się zdrowego 
trybu życia oraz tego, że 
nie potrzeba dużego wkła-
du pieniężnego, aby za-
cząć swoją przygodę ze 
sportem. 
Oprócz sportu i rehabilita-
cji interesuję się psycho-
logią, coachingiem, bierze 
udział w wielu warszta-
tach zarówno w Warmiń-
sko - Mazurskiej Izbie 
Coachingu i innych kur-
sach z zakresu zaawanso-
wanej komunikacji, zarzą-
dzania sobą w czasie, 
zarządzania stresem  
i emocjami, rozwoju oso-

bistego. Pani Agnieszka interesuje się również fenomenem plastyczno-
ści mózgu i jego możliwości. Właśnie dzięki podejmowaniu każdej 
nowej aktywności fizycznej zwiększa się potencjał mózgu, polepsza się 
pamięć i koncentracja oraz szybkość reakcji (tu rada dla studentów 
przed egzaminami -zdrowa dieta i nowa aktywność ruchowa. 

Jak długo interesuje się Pani sportem? 
Całe życie. Można powiedzieć, że od dziecka. Cały czas ciągnęło mnie 
do aktywności. Dzisiaj to jest moja pasja. Najbardziej lubiłam fitness  
i bieganie oraz pływanie. Również porą zimową, jazda na łyżwach czy 
zjeżdżanie na „byle czym”. :) Kiedyś nawet pieszo z Olsztyna wraca-
łam, bo bardzo chciałam uczestniczyć w zajęciach fitness. Są to sporty 
ogólnodostępne, takie, których możemy się sami nauczyć. I nic nie 
kosztują. 
 
Jakie dziedziny sportu są najbliższe Pani sercu? 
Jak wspominałam, bliski memu sercu jest fitness oraz bieganie. Choć 
teraz skupiam się na tej pierwszej kategorii. Obecnie prowadzę zajęcia 
dla kobiet. Jeżeli chodzi o bieganie, to tutaj jest to bardziej amatorskie 

zainteresowanie. 
W biegu „Pogoń 
za Bobrem” zaję-
łam 9 miejsce. 
O r a z  b r a ł a m 
udział w Marato-
nie Wigry. Dodat-
kową taką dziedzi-
ną, w której biorę 
udział jest też 
morsowanie. 
 
Jak Pani ocenia 
„sportowe” i zdro-
we życie w Pani 
otoczeniu? 
Zainteresowanie 
sportem jest coraz 
większe, co mnie 
bardzo cieszy. 
Staram się też 
mobilizować oso-
by, które powinny 
więcej się ruszać. 
Jestem fizjotera-
peutą, więc widzę 
różne problemy, 
że ktoś powinien 
„się ruszyć”. Gdy 
masuję różne oso-
by, to również 
wtedy zachęcam do ruchu. Zawsze Powtarzam, że najlepszą receptą jest 
aktywność, bo to samo zdrowie, a nic nie kosztuje. 
 
Co Pani daje sport? 
Samo to, że wpływa pozytywnie na nasze ciało. Raz na zajęcia przy-
szłam z bólem kręgosłupa, a podczas ćwiczeń nie czułam bólu. Po dru-
gie daje radość. Endorfiny wtedy naprawdę działają. Człowiek idzie 
pobiegać i wraca szczęśliwy. Po drugie taki sport daje kontakt z naturą. 
Działa na odpoczynek psychiczny, jest dobrym lekarstwem na smutki. 
Można powiedzieć, że resetuje człowieka. 
 
Jak zachęcić osoby do uprawiania sportu? 
Jak zachęcić? Cały czas próbuję, i robię to przy każdej okazji. Może 
warto zacząć od szkoły. Przypominać dzieciom, że ruch w życiu jest 
bardzo ważny. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie jest era kompu-
terów. Uświadamiać ich poprzez pogadanki, że bezruch może prowa-
dzić do wielu nieodwracalnych chorób, co w konsekwencji skraca ży-
cie. Po prostu promowanie różnych form ruchu w rożnych miejscach by 
wprowadzać nawyk od najmłodszych lat i w każdym wieku. 
 

Rozmawiała Paulina Malinowska 
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7 lutego 2017 roku odbyło się sprawozdawczo-

wyborcze Walne Zebranie Członków klubu spor-
towego GLKS Warmiak Łukta. Klub wybrał no-
wy zarząd. Prezesem został Pan Krzysztof Flor-
kowski. W prowadzeniu spraw klubu pomogą mu 
Piotr Doettlaff, Michał Kraszewski, Paulina Mali-
nowska oraz Robert Wiśniewski. 
Po około 30-letniej współpracy  
z klubem żegna się Pan Antoni 

Chodup oraz Pan Waldemar Toński. Bardzo Panom 
dziękujemy za ich ogromny wkład i poświęcony czas. 
Panowie jednak zapowiedzieli w każdej chwili pomoc. 
 
Warmiak Łukta przed przerwą zimową grał w IV lidze 
od 2013 roku. Rundę zimową zakończył na ostatnim 
miejscu w tabeli. Trenerem był Michał Kraszewski, 
który w tym roku przeszedł do rezerw Stomilu Olsztyn. 
 
Jakie zmiany nadchodzą? Kilka słów od prezesa 
Krzysztofa Florkowskiego: 
"Z racji problemów finansowych naszego klubu wyco-
fujemy drużynę seniorską z rozgrywek o Mistrzostwo  
IV ligi. GLKS Warmiak Łukta teraz będzie składał się  
z trzech drużyn: Juniora Starszego, Trampkarzy i Orli-
ka. Na kolejny sezon zamierzamy przystąpić do rozgry-
wek A-klasy, gdzie drużyna Juniora Starszego będzie 
grać jako drużyna seniorska. W planach mamy utwo-
rzenie sekcji dziewczyn. Chcemy doprowadzić do stanu 
użytkowania boczne boisko, które jest dobre i zadbane, 

ale potrzebuję trochę zmian, chociażby bramki. Głównym naszym 
celem jest poprawić stan finansowy klubu. Szukamy sponsorów, osób, 
które w jakiś sposób by się zaangażowały w pomoc. Ruszyliśmy z ulot-
kami, które mówią o przekazywaniu 1% na nasz klub. Mamy nadzieję, 
że wszystko ruszy w dobrym kierunku." 

Paulina Malinowska 

GLKS Warmiak Łukta - zmiany w zarządzie i spadek do A-klasy 

Drogie panie wiel-

kimi krokami zbliża 
się wiosna, a to ideal-
na pora na zadbanie  
o kondycję. 
Od dawna wiadomo, 
że regularna aktyw-
ność fizyczna popra-
wia samopoczucie. 
Ale to nie wszystko, 
dzięki gimnastyce 
stajemy się piękniej-
sze, szczuplejsze, 
mamy lepszy humor  

i zwiększamy swoją odporność. Systematyczne ćwiczenia bardzo popra-
wiają ukrwienie skóry, ujędrniają ją i uelastyczniają. A dzięki lepszemu 
dotlenieniu organizmu możemy czuć się i wyglądać o wiele młodziej. 
Przy intensywnych ćwiczeniach pocimy się bardziej niż zwykle, a wraz 
z potem pozbywamy się szkodliwych toksyn, oczywiście podczas tre-
ningu musimy dużo pić, żeby nie dopuścić do odwodnienia organizmu. 
Ale o tym to już przypominają nam nasze sympatyczne panie trenerki. 
W Gminnym Ośrodku kultury w Łukcie mamy szeroką ofertę ćwiczeń 
dla pań w każdym wieku. Pani Kasia Miszczuk prowadzi zajęcia dwa 
razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki. O godzinie 17:00 są ćwicze-
nia na stepie, z szarfą i piłką fitness.  
Piłka fitness ma kilka zastosowań. Jest ona podstawowym sprzętem  
w gimnastyce rekreacyjnej, jak również gimnastyce korekcyjnej. Ćwi-
czenia z piłką dobrze wpływają na korekcję wad postawy. Poprawiają 
kondycję, utrzymanie równowagi oraz wpływają pozytywnie na koordy-
nację ruchową. Pobudza mięśnie do pracy, zwiększając ich ukrwienie,  
a co za tym idzie, utlenowanie i odżywienie mięśni, szczególnie brzu-
cha. Trening z piłką sprzyja spalaniu tkanki tłuszczowej w organizmie 
oraz zmniejsza cellulit. Zwiększa się także ruchomość w stawach, czyli 
same zalety. O 18:00 przez godzinę pani Kasia prowadzi zajęcia typu 
fitness. 

Pani Daria Mistecka zaprasza 3 razy w tygodniu poniedziałki, środy  
i piątki na godzinne ćwiczenia z rodzaju Fit Dance. Ćwiczenia można 
podzielić na trzy etapy: 1 Intensywna rozgrzewka, 2 ćwiczenia kształtu-
jące mięśnie brzucha, ud, pośladków i z ciężarkami. A 3 etap to dokład-
ne rozciąganie. Pani Daria bardzo pilnuje, żeby ćwiczenia były wykona-
ne poprawnie i żadnej z uczestniczek nie przydarzyła się kontuzja. Zaję-
cia odbywają się przy muzyce, z wieloma elementami tańca, a prowa-
dząca zaraża wszystkich swoją pozytywną energią i uśmiechem. 

Po treningu pani Daria poleca koktajl białkowy, który z powodzeniem 
zastąpi nam kolację. 
 
Składniki: 
 - 1 banan 
 - 180g serka wiejskiego ziarnistego 
 - 50 ml mleka (może być mleko sojowe, lub kefir) 
 - łyżka kakao naturalnego 
Zamiast kakao możemy dodać owoce sezonowe (maliny, jagody, bo-
rówki) 
 
Wszystkie składniki blendujemy. Koktajl staramy się wypić najpóźniej 
pół godziny po treningu.  

 
Zapraszamy do Gminnego Ośrodka kultury w Łukcie! 

 

 

instruktor 

 

dzień 
PON WT ŚR CZW PT 

Katarzyna 

Miszczuk 

od 17:00 

do 19:00 
- - -  - - -  

od 17:00 

do 19:00 
- - -  

 Daria  

Mistecka 

od 19:00 

do 20:00 
- - -  

od 18:30 

do 19:30 
- - -  

od 18:30 

do 19:30 

Zadbaj o swoją formę z instruktorkami w GOK-u 
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GŁOS MIESZKAŃCA 

Hodowla Koni 

Zimnokrwis tych  
w Mostkowie zapo-
czątkowana została  
w 2000 roku. Roz-
poczęto hodowlę 
od jednej klaczy  
z księgą główną  
o imieniu Kirgizja 
(1999). Właściciele 
b i o r ą  u d z i a ł  
w imprezach ho-
dowlanych na tere-
nie całej Polski. 
Hodowlą Koni  
w Mostkowie zaj-
muje się Michał 
Rosa, który pasją 
zaraził się od swo-
jego taty. 
 

Jak zaczęła się Twoja przygoda z hodowlą koni? Skąd zamiłowanie do 
tych zwierząt? 
Od zawsze marzyłem, żeby hodować konie. Miłość do koni w naszej 
rodzinie ciągnie się od pokoleń: najpierw dziadkowie, później tata, 
a teraz ja razem z tatą zajmuje się hodowlą. Tata Michała wspomina: 
Uczył się chodzić to już czuł sympatię do koni. Kiedyś była taka sytu-
acja, że jak był mały, wziął swój rowerek, założył moje buty i uciekł 
nam na pastwisko do koni. 

Koń – jakie to zwierzę? 
Ich główną cechą jest przede wszystkim zrównoważony charakter. Ko-
nie zimnokrwiste są to silne i masywne stepaki, odróżniające się od 
gorącokrwistych temperamentem i budową. W dawnych czasach u nas, 
jak i w większości gospodarstw służyły jako siła robocza, używane były 
między innymi do prac polowych jak i do transportu. W obecnych cza-
sach konie hodują głównie ludzie, którzy naprawdę je kochają jak i ci, 
którzy robią to dla mniejszego lub większego zysku, aczkolwiek są też 
nieliczni, którzy używają koni tej rasy np. do rekreacji czy hipoterapii. 
 
Ile liczy Twoje stado i z jakich koni się składa? 
Obecnie stado liczy 16 sztuk, składa się z 7 klaczy matek, ogiera  
i 8 sztuk młodzieży. Wszystkie konie posiadają paszporty oraz pełen 
rodowód z wpisem do księgi Polskiego Konia Zimnokrwistego, oraz 
Ardena Polskiego, która w Polsce istnieje od niedawna. Kilka lat wstecz 
nie braliśmy pod uwagę rodowodu. W stadzie była tylko jedna klacz  
z pełnym pochodzeniem wspomniana wcześniej Kirgizja, jednak nasze 
podejście zmieniło sie w momencie zakupu naszego pierwszego repro-
duktora sztumskiego, ogiera Mars 1859 GGd. Od tamtego momentu 
stado zostało wymienione praktycznie w 100 procentach. Naszym naj-
nowszym koniem jest importowana z Francji 8 letnia klacz Virginia de 
Fresnoy, rasy arden francuski, od której w najbliższym czasie spodzie-
wamy sie potomstwa.“ 

 
Czy jest jakaś 
"perełka" w Two-
im stadzie? 
U w a ż a m  ż e 
wszystkie są mo-
imi perełkami, 
aczkolwiek moją 
największą ulu-
bienicą jest dwu-
letnia klacz Bosa-
ra, która jest córką 
szweckiego ogiera 
Assar L i niemiec-
k o - s z w e c k i e j 
klaczy Bojanera. 
 
Wspomniałeś, że 
jeździsz na wysta-
wy i konkursy. 
Jak wyglądają 
przygotowania. 
Jakie macie suk-
cesy? 
Od 2011 roku 
bierzemy udział w 
wojewódzkich jak i ogólnopolskich wystawach koni, do których zachę-
cił mnie wieloletni Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego związku hodow-
ców koni lek. wet. pan Marek Morawiec. Przez ten okres wzięliśmy 
udział w 30 imprezach, które zakończyły się mniejszymi lub większymi 
sukcesami. Mimo to największą radość sprawia mi sam udział, to że 
mogę sie pokazać ze swoim końmi, ale muszę przyznać, że jeśli zajmu-
jemy jedno z czołowych miejsc w stawce to moja radość jest podwójna. 
Jeśli chodzi o przygotowania to staram się na kilka dni lub tygodni 
przed wystawą nauczyć konia pracy w ręku tzn. Prezentacji na trójkącie 
w dwóch podstawowych ruchach: stępie i kłusie, oraz prezentacji na 
stój w pozycji zootechnicznej. Do tego należy odpowiednio 
„rozczyścić” kopyta, wykąpać, wyszczotkować, ewentualnie przyciąć 
lub zapleść grzywę i ogon. Największym moim dotychczasowym osią-
gnięciem był tytuł wice-czempiona na Czempionacie „Źrebiąt Pod 
Matkami“ w Hartowcu, który przypadł ardeńskiej klaczce mojej ho-
dowli o imieniu Bonariva MR (Rival du Caire ard.fr- Bona z. po Pirate 
de Rosiere ard.fr). Ponadto na naszym koncie mamy 4 tytuły drugiego 
wice-czempiona na ogólnopolskich wystawach w Kętrzynie, ostatnim  
z sukcesów było zajecie trzeciego miejsca na Wojewódzkim Czempio-
nacie klaczy dwuletnich podczas Targów Rolnych w Arenie Ostróda, 
które przypadło klaczy Bosara (Assar L ard.szw - Bojanera z po Galileo 
z.niem.), oraz drobne wyróżnienia na pozostałych imprezach Hodowla-
nych. 
 
Najbliższy konkurs...? 
W najbliższym czasie planujemy wziąć udział w Wiosennych Targach 
Rolnych w ODR Olsztyn, w Ogólnopolskim Czempionacie Młodzieży 
Hodowlanej w Kętrzynie oraz w Czempionatach Źrebiąt Pod Matkami. 
Może dla niektórych to dziwne, ale dla prawdziwych miłośników 
konie są jak nałóg. Po prostu chcesz z nimi pracować i przebywać.  
 

Rozmawiała Paulina Malinowska 

Miłość do koni w naszej rodzinie ciągnie się od pokoleń - Michał Rosa 
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CIEKAWE 

Pomniki - część 2 

Pelnik 
Pomnik poległych zlokali-
zowany był przy budynku 
szkoły. Niestety niezacho-
wany. Obecnie w tym 
miejscu znajduje się świe-
tlica wiejska. Pomnik ku 
czci poległych w latach 
1914–1918 posiadał napis: 
DIE DANKBARE GEME-
INDE • IHREN TAPFERE 
SÖHNEN (Wdzięczna 
społeczność wsi swoim 
dzielnym synom) Po II 
wojnie światowej likwido-
wano wszelkie ślady nie-
mieckiej kultury. Znisz-
czono pomnik znajdujący się koło szkoły, poświęcony pamięci żołnie-
rzy niemieckich poległych w I wojnie światowej. 
 
Tabórz 

W miejscowości 
Tabórz również 
znajdował się po-
mnik ku czci żoł-
nierzy poległych na 
frontach pierwszej 
wojny światowej  
w latach 1914-
1918. Pomnik moż-
na było podziwiać 
na wzgórzu nad 
jeziorem Tabórz. 
Posiadał tablicę  
z nazwiskami żoł-
nierzy. Obecnie 
znajdują się tam 
szczątki pomnika. 
 
 

Ględy 

Znajdował się w centrum wsi, przy skrzyżo-
waniu dróg do Mostkowa, Wilnowa i Bogu-
chwał. Niezachowany, obecnie w tym miej-
scu znajduje się budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 
 
Molza 

Pomnik odsłonięty 01.08.1926 r., Napis widniejący na pomniku:  
"Die dankbare Gemeinde ihren Tapfern Söhnen”. (Wdzięczna społecz-
ność wsi swoim dzielnym synom)  Obecnie nie istnieje. 
 
Dąg 

Pomnik odsłonięty w 1925 roku. Napis widniejący na nim to "Die Ge-
meinde • Dungen • ihren tapfren Söhnen." (Wdzięczna społeczność wsi 

Dungen (Dąg) swoim dzielnym synom) Na 
tablicy znalazł się taki oto wpis: Es star-
ben fürHeimat und Vaterlandaus der Ge-
meinde. 
 
Worliny 
Odsłonięty 13 lipca 1920 r. 
Napis widniejący na tablicy: DIE DANK-
BARE GEMEINDE • IHREN TAPFEREN 
SÖHNEN. (Wdzięczna społeczność wsi 
swoim dzielnym synom). 

Pelnik 

Tabórz 

Ględy 

Molza 

Dąg 

Źródło: www.lukta-city.pl, 
www.rowery.olsztyn.pl 

Tłumaczenie z j. niem.: Jan Dąbrowski 
Artykuł sponsorowany przez  

Agroturystyka Glendoria Worliny 

http://www.lukta-city.pl/
http://www.rowery.olsztyn.pl/
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HISTORIA 

Przemiany religijne i narodowościowe na terenie dawnej parafii  

i komornictwa Łukta od czasów najdawniejszych do pierwszych lat po 

drugiej wojnie światowej. 500-lecie Reformacji. 
Rozdział II. Zasiedlanie parafii i komornictwa w XIV i XV wieku. 
Murowany kościół w Łukcie. Zmiany w świadomości narodowej 
Prusów. 
 
    Po czterech latach od założenia Ramot na prawie chełmińskim (1340 
rok), komtur Elbląga, jednocześnie Wielki Szpitalnik Zakonu, Siegfried 
von Sitten nadał w roku 1344, również na prawie chełmińskim, 64 włó-
ki ziemi we wsi Eckersdorf (obecnie Florczaki), z których 6 przypadło 
wójtowi, a 4 kościołowi, co oznacza, że wraz z założeniem wsi powstał 
w niej kościół katolicki. Nie był to jednak kościół parafialny. Ernst 
Hartman w swojej monografii parafii Łukta pisze, że była to jedyna 
niemiecka wieś w tejże parafii. Z innych źródeł dowiadujemy się, że 
drugą niemiecką wsią w parafii Łukta było Kotkowo (Katzendorf) zało-
żone w 1378 roku, także na prawie chełmińskim 
    Z kolei po siedmiu latach od założenia Ramot Krzyżacy zaczęli za-
siedlać dziewicze tereny parafii i komornictwa Łukta osadnikami pru-
skimi, którzy przyjęli wiarę chrześcijańską; w tym przypadku były to 
nadania ziemi na prawie pruskim. Pruski Kodeks Praw – Jura Prutheno-
rum został zredagowany w 1341 roku przez Prusa Saula, syna Milutina. 
Prus Saul był kapelanem Wielkiego Mistrza Zakonu Dytrycha von Al-
tenburga. Po ukończeniu uniwersytetu w Bolonii uzyskał on tytuł magi-
stra praw. Nowy kodeks przyśpieszył kolonizację niezasiedlonych tere-
nów. Oto nazwy nowych pruskich wsi, w nawiasach podane są lata 
zasiedlenia i ich pierwotne nazwy: Maronie (1347, Dytherich), Ględy 
(1348, Gallinden), Kojdy (1348, Koiden), Łopkajny (1348, Lopkeim), 
Zajączkowo (1348, Hasenberg), Dragolice (1349, Draglitz), (1352,  
w Łukcie dwaj bracia pruscy Jone i Girman otrzymali 5 włók ziemi), 
Grazymy (1352, Grasim, Grasnitz), Łęguty (1352, Langen Gute, Lan-
gut), Sobno (1352, Sobin, Sooben), Komorowo (1354, Kammersdorf), 
Worliny (1354, Warnlin), Swojki (1364, Swoiken), Tomaryny (1382, 
Tungemyr, Thomareinen), Dąg (1382, Turngen, Dungen), Mostkowo 
(1384, Bruckendorf), Pelnik (1402, Pulfnick), Molza (przed 1410,  
w tym właśnie roku wieś została zniszczona przez wojowników Jagiełły 
maszerujących na Malbork, Moldsen), Biesal (przed 1414, gdy wieś 
została zniszczona podczas wojen z Polską, Biesselen), Kozia Góra 
(1440, Czegenberg, Dickendorf), Zawroty (1448, Schwenkendorf), 
Podleiki (1448, Podleiken), Wynki (1448,Woenicken), Młyn Isąg 
(1448, Eissing Muehle). Wsie pruskie Mertinsdorf i Micheldorf obecnie 
nie istnieją. 
    Warto w tym miejscu przytoczyć wypowiedź Mariana Biskupa roz-
działu „Parafie w państwie krzyżackim” jego książki ”Państwo Zakonu 
Krzyżackiego w Prusach”, red. Nowak Z. H., Toruń, 2000: „Także  
w części komturstwa elbląskiego podlegającej diecezji pomezańskiej 
znajdowały się dwa komornictwa (Morąg i Łukta), z których szczegól-
nie to drugie cechował duży odsetek pruskich wsi. W Łukcie, pod zam-
kiem komornictwa, znajdowała się parafia przypominająca – także pod 
względem liczby należących do niej osad (26) – tego typu osady sam-
bijskie. Była to jedyna parafia dla Prusów na obszarze obu komornictw 
(na ogólną liczbę 11 parafii), co siłą rzeczy zmuszało ich do korzystania 
z kościołów we wsiach niemieckich”. Tak w istocie być musiało –  
z pewnością Prusom zamieszkującym takie miejscowości jak Tomary-
ny, Biesal, Podlejki, Śródka i być może Łęguty dużo bliżej było do 
Gietrzwałdu niż do Łukty. Niemiecka wieś Gietrzwałd, nosząca wów-
czas nazwę Gudkus, otrzymała lokację na 70 łanach na prawie chełmiń-
skim od Kapituły Warmińskiej 19 maja 1352 roku. Jej zasadźcą był 
sołtys o imieniu Dittrich lub Ditter, który otrzymał 8 wolnych łanów.  
5 łanów Kapituła przyznała kościołowi. 
    Bardzo wielkim wydarzeniem w samej Łukcie było erygowanie no-
wej, murowanej świątyni w 1407 roku. Fundatorami kościoła byli dwaj 
Wielcy Mistrzowie Zakonu, bracia Konrad i Ulrich von Jungingen. Ten 
pierwszy nie doczekał konsekracji świątyni, gdyż zmarł w marcu 1407 
roku. Jego następca Ulrich, który trzy lata później zginął w bitwie pod 
Grunwaldem, dokonał jesienią konsekracji kościoła i otoczył go opieką. 
Można sobie wyobrazić, jak wielkie i podniosłe było to wydarzenie  
i jak wielu mieszkańców parafii uczestniczyło w uroczystościach.  
Z pewnością Wielki Mistrz chciał zamanifestować, jak ważną była dla 
niego misja nawracania Prusów na wiarę katolicką. Dodam jeszcze, że 
patronką murowanego kościoła pozostała święta Katarzyna. Z pewno-
ścią wystrój nowego kościoła był bardziej okazały niż starego, drewnia-
nego; szczególnie piękny musiał być ołtarz. 
     Z uczęszczaniem na msze święte nie było jednak najlepiej – Pruso-
wie chodzili do kościoła pod groźbą kar lub grzywny podzielonej na  
3 części: 1/3 dla kościoła, 1/3 dla księdza i 1/3 dla komornika. Do ko-
ścioła udawały się najczęściej delegacje poszczególnych rodzin. Ocią-
ganie się Prusów z uczęszczaniem na msze wynikało nie tyle z dużych 

odległości do kościoła parafialnego co z powodu trudności językowych. 
Dużo wcześniej, bo w roku 1308, Wielki Mistrz, Zygfryd von Fe-
uchtwangen, ten sam, który przeniósł stolicę Zakonu z Wenecji do Mal-
borka, wydał rozporządzenie zakazujące używania języka pruskiego  
i litewskiego pod karą grzywny, a także zakaz przebywania w państwie 
krzyżackim Żydów i Cyganów. Osadnicy niemieccy zostali zobowiąza-
ni do rozmawiania ze służbą i sąsiadami jedynie w języku niemieckim, 
co miało zjednoczyć wielonarodowościowy kraj. Nakaz ten był jednak 
niewykonalny, ponieważ język niemiecki wśród Prusów był w tamtych 
czasach słabo rozpowszechniony, a poza tym potrzeba chrystianizacji 
nakazywała tłumaczenie Prusom Słowa Bożego w zrozumiałym dla 
nich języku. Biskup Warmiński Henryk Sorbom (1373 -1401) poprzez 
statuty synodalne obowiązujące na terenie Warmii i dzisiejszych Mazur 
(a więc także na terenie parafii Łukta) nakładał na nawróconych Prusów 
obowiązek uczęszczania na msze wraz z innymi chrześcijanami. Nie-
usprawiedliwiona nieobecność pociągała karę 1 szeląga. Proboszczowie 
zostali zobowiązani do wygłaszania w języku pruskim w niedzielę  
i święta Oratio Dominica –Modlitwę Pańską czyli Ojcze Nasz, Symbo-
lum Catholicum -Wierzę w Boga i Salutatio Angelika – Pozdrowienie 
Anielskie czyli Zdrowaś Mario. Papież Marcin V w bulli z 1426 roku 
nakazał, aby w parafiach niemiecko-pruskich oraz pruskich proboszcza-
mi byli księża dwujęzyczni. Przynajmniej raz w roku, około Wielkiej 
Nocy, Prusowie zobowiązani byli do odbycia spowiedzi u własnego 
proboszcza. A że znali słabo język niemiecki, często wspomagali ich 
tzw. „tolkowie”, młodzi chłopcy z pruskich rodów szlacheckich przy-
uczani na dworach i zamkach do rycerskiego rzemiosła. 
    Rozpowszechniona w średniowiecznej Europie łacina obowiązywała  
w liturgii także w państwie zakonnym, a do połowy XIV wieku również 
w dokumentach państwowych, ale, jak to wynika z nadań dokonanych 
przez Winrycha von Kniprode (1352-1382, patrz przywilej lokacyjny  
w Grazymach), w drugiej połowie tego wieku językiem urzędowym stał 
się niemiecki. 
    Czy Prusowie z parafii Łukta mieli świadomość przynależności do 
państwa krzyżackiego? Zdecydowanie tak, to był ich rodzinny kraj. 
Przypomnę, że 30 pruskich właścicieli ziemskich gospodarujących jako 
„mali wolni” na 259 włókach w takich wioskach Biesal, Dąg, Dragoli-
ce, Młyn Isąg, Ględy, Grazymy, Kojdy, Łobkajny, Maronie, Ramoty, 
Wynki i Worliny miało obowiązek wystawić 25 służb konnych i wpła-
cać łącznie 3 marki czynszu wartowego oraz uczestniczyć przy odbudo-
wie krzyżackich fortyfikacji. Prusowie, mimo różnych trudności, starali 
się wypełniać swoje powinności. Wielu z nich poległo w bitwie pod 
Grunwaldem, walcząc przeciwko wojskom polskiego króla Jagiełły  
i litewskiego księcia Witolda. Kilka pruskich wsi zniknęło z powierzch-
ni ziemi podczas przemarszu wojsk Jagiełły i Witolda na Malbork oraz 
podczas przedłużających się kolejnych wojen z Polską.  

Jan Dąbrowski 
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Masz ciekawe informacje, chcesz zamieścić artykuł? Skontaktuj sie z nami! 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2b, 14-105 Łukta, tel.+48 (89) 646 64 64, e-mail: gok@goklukta.pl 

Gazetkę można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie oraz w sklepach wiejskich. 

Szczegółowe informacje na stronie GOK-u: www.goklukta.pl 

Pt. 10 marca 2017 r.  
15:00  – Ozzy – animacja 
17:00  – Ozzy – animacja 
19:00  – Porady na zdrady 
       komedia romantyczna 

 
Sob. – ndz. 11-12 marca 2017 r.  
14:00 – Ozzy – animacja 
16:00 – Ozzy – animacja 
18:00 – Porady na zdrady  
    komedia romantyczna 

 

Czw. 16 marca 2017 r.   
18:00 – Zerwany kłos – dramat  
 
Pt. 17 marca 2017 r. 
16:00 – Munio: Strażnik Księżyca  
   animacja  

 
Sob. – ndz. 18-19 marca 2017 r. 
15:00 – Munio: Strażnik Księżyca  
    animacja  

17:00 – Zerwany kłos – dramat  

 Kino 

NASZA GMINA ŁUKTA 

Kino zastrzega sobie możliwość zmiany w repertuarze 

 
KONCERT blueSIDE 

26 marca 2017 (niedziela) 

Godz. 17:00 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie 
 

Smooth jazzowe utwory blueSIDE i piosenki  
Amy Winehouse w wykonaniu Patrycji Jackowskiej  

 
Nasza muzyka to autorskie kompozycje gitarzysty Jac-
ka Kowalskiego z towarzyszeniem fortepianowych 
dźwięków Michała Kuczkowskiego, kontrabasowych 
improwizacji Adama Starowicza i perkusyjnych brzmień 
Piotra Pawlaka. Na koncertach zawsze jest melodyjnie  
i improwizatorsko. 
 

Wstęp 10zł 

8 marca w Centrum Użyteczności Pu-

blicznej Ostródzie odbyło się rozstrzy-
gnięcie „Plebiscytu na najpopularniejsze-
go sołtysa, sołtyskę 2016 roku”. Konkurs 
organizowany jest po raz drugi przez 
Gazetę Ostródzką z Gazetą Morąską 
razem z Powiatową Radą Izby Rolniczej 
Powiatu Ostródzkiego oraz Starostą 
Ostródzkim. W zeszłym roku zaszczytny 
tytuł „Sołtyski roku 2015” otrzymała 
sołtys Łukty, pani Agnieszka Gol.  
W tym roku wyróżnienie za długoletnią 
pracę i aktywność otrzymała sołtyska Worlin pani Marianna Filipek. 
W nagrodę otrzymała sprzęt AGD. Odbyły się również ciekawe warsz-
taty, rozmowy i wymiana doświadczeń. Gratulujemy! 

Redakcja 

Najlepsi sołtysi wybrani!  

Z OSTATNIEJ CHWILI 

fot.  ostroda.wm.pl 


