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WIEŚCI Z GMINY 

Proces odtwarzania posterunków policji rozpoczął się w 2016 roku  

z inicjatywy MSWiA, kiedy to w wyniku konsultacji społecznych,  

w których wzięło udział ponad 200 tysięcy mieszkańców naszego kra-

ju, podjęto decyzję o umacnianiu więzi z lokalną społecznością i akty-

wizacją obywateli w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

W ich wyniku powstała m. in. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-

stwa, czyli dostępne online interaktywne narzędzie informatyczne,  

a także systematyczne przywracanie zlikwidowanych posterunków 

Policji. 

Ten w Łukcie został zlikwidowany w roku 2013, czego konsekwencją 

było znaczące utrudnienie bezpośredniego kontaktu mieszkańców  

z policjantami. Co prawda powstał w zastępstwie punkt obsługi intere-

santów, jednak nie spełniał on oczekiwań lokalnej społeczności. 

25 lutego 2019 roku Wójt Robert Malinowski oraz Rada Gminy Łukta 

podjęli decyzję o przekazaniu działki ewidencyjnej nr 48/13 o po-

wierzchni 801 m2 w Łukcie przy ulicy Kościelnej, pod budowę nowego 

posterunku policji. 

Inwestycja sfinansowana została w całości (wraz z wyposażeniem)  

z Programu Modernizacji Policji na lata 2017 – 2020. Jej koszt wyniósł 

ponad 2.200.000,00. 

Uroczyste otwarcie miało miejsce w piątek 26 czerwca 2020 roku  

w samo południe. Niezmiernie miło było nam gościć następujące oso-

by: Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Babalskiego, Senator RP Panią 

Bogusławę Orzechowską, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Pana 

Artura Chojeckiego, Starostę Powiatu Ostródzkiego Pana Andrzeja 

Wiczkowskiego, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji  

w Olsztynie insp. Jana Markowskiego, Komendanta Powiatowego 

Policji w Ostródzie nadkom. Marcina Danowskiego oraz wykonawcę 

inwestycji Pana Marka Kapłona. 

W otwarciu posterunku wzięły również udział władze samorządowe 

oraz mieszkańcy, jednak z powodu restrykcji związanych z COVID-19 

część gości wzięła udział w uroczystościach z większej odległości – 

zachowując wszelkie standardy, takie jak zakrywanie ust oraz nosa. 

Nowo wybudowany posterunek poświęcił ksiądz proboszcz Zbigniew 

Żabiński, a klucze do niego nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wo-

jewódzki Policji w Olsztynie przekazał asp. Karolowi Górnickiemu - 

Kierownikowi Posterunku Policji w Łukcie, który to będzie dowodził  

4 osobową załogą nowego posterunku policji. 

Po części oficjalnej nadszedł czas, aby móc przyjrzeć się budynkowi  

z bliska, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.  

Redakcja 
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WYDARZENIA 

W miejscowości Pelnik została zrealizowana nowa inwestycja, a mianowicie remont drogi gminnej polegający na wykonaniu nawierzchni z kost-

ki betonowej. Długość wyremontowanej drogi to 564 m. Koszt inwestycji wynosi 363 801,63, w tym dofinansowanie w wysokości 212  524,58 zł  
z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 151 277,02 zł po stronie Gminy Łukta.  

Urząd Gminy w Łukcie 

 Kolejna droga otrzymała nową nawierzchnię 

W dniu 7 czerwca 2020 

roku odbyły się uzupełniające 

wybory do Rady Gminy Łukta 

w jednym okręgu, w którym 

wybierano jednego radnego. 

Na poszczególne listy kandy-

datów i kandydata z tych list 

oddano następującą liczbę 

głosów ważnych: Ratyńska 

Anna Krystyna - 38, Kasprzyk 

Łukasz Paweł - 45. Najwięcej 

ważnie oddanych głosów 

otrzymał i radnym w okręgu nr 15 został wybrany PAN ŁUKASZ KASPRZYK - serdecznie 

gratulujemy! Przypomnijmy, że Pan Łukasz brał udział w roku 2018 w wyborach samorządo-

wych uzyskując taką samą liczbę punktów jak jego konkurent. O wyborze zadecydowało loso-

wanie. Sylwetka nowego radnego na łamach naszego miesięcznika zostanie przedstawiona 

niebawem. 

 

Urząd Gminy Łukcie 

 Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łukta 

 

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozstrzygnął 

otwarty konkurs ofert na wykonywanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy 

zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie woje-

wództwa. Wśród 26 wybranych ofert znalazła się także z naszej 

gminy, a jest to 

Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Świętego Anto-

niego we Florczakach. Otrzyma ona 30 tysięcy złotych na 

usuwanie skutków pożaru kościoła, który miał miejsce w 2016 

roku. Przewidziane działania związane z odrestaurowaniem 

kościoła, to prace konserwatorskie elewacji południowej  

i wschodniej, zakończenie remontu. 

Źródło: Nasz Głos Ostróda 

 Pieniądze napływają do parafii we Florczakach 
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Nowy koronawirus, odmie-

nił nasze dotychczasowe 

życie. Sprawił, że wiele  

z naszych zwyczajów musie-

liśmy porzucić lub ograni-

czyć.  Społeczna izolacja 

spowodowała, że zaczęliśmy 

się czuć osamotnieni, przy-

gnębieni, czasem sfrustrowa-

ni. Nasze typowe zachowania 

rozrywki, a czasem nawet 

pracę, musieliśmy odłożyć na 

bliżej nieokreślony termin. 

Jednak ten trudny czas miał 

również pozytywny wpływ 

na nasze zachowanie. Do-

strzegliśmy, że zatrzymanie, 

jakim uległ cały świat, po-

zwoliło nam odetchnąć od 

pogoni, od tego szalonego 

pędu. Mogliśmy w końcu 

załatwić sprawy, które dłuży-

ły się czasem latami. Zaczęli-

śmy spędzać więcej czasu  

z pozostałymi domownikami. 

Czas, kiedy to musieliśmy 

zostać w domu dla dobra 

ogółu, odbił się niestety ne-

gatywnie w wielu branżach 

na polskim rynku. Najmoc-

niej ucierpiały gastronomia, 

hotelarstwo, a także kultura  

i sztuka. Z tymi ostatnimi 

silnie związane jest funkcjo-

nowanie Gminnego Ośrodku 

Kultury w Łukcie oraz dzia-

łającego w nim kina. Infor-

macja o kategorycznym za-

mknięciu obiektu dla odwie-

dzających była dla nas, pra-

cowników, jak grom z jasne-

go nieba. Byliśmy nieprzygo-

towani na taki stan. Nasze 

główne filary jak kino oraz 

zajęcia artystyczne i rozryw-

kowe legły w gruzach. Nie 

oznacza to jednak, że przez 

ten cały okres kwarantanny 

siedzieliśmy z założonymi 

rękami. O to, to nie! Wzięli-

śmy głęboki oddech i ruszyli-

śmy do pracy! Pierwszym 

zapoczątkowanym przez nas 

działaniem, było dołączenie 

do akcji szycia maseczek 

ochronnych. Jedni koordyno-

wali całą akcję: zamawiali 

materiały, współpracowali  

z wolontariuszami, docinali 

materiał pod wymiar na ma-

seczki, tak aby praca osób 

szyjących szła jak najszyb-

ciej, inni przygotowywali 

maseczki (ozonowanie i pra-

sowanie), tak, aby można je 

było bezpiecznie rozdać 

mieszkańcom i potrzebują-

cym instytucjom. Jeszcze 

inni szyli maseczki. Chcieli-

śmy by każdy otrzymał 

swoją maseczkę ochron-

ną, która była wymaga-

na podczas wyjścia  

z domu. Nasze maseczki 

trafiły nie tylko do 

mieszkańców ale także 

m.in.  do szpital i  

w Ostródzie, Morągu  

i Olsztynie, Urzędu 

Gminy w Łukcie, ratow-

ników pogotowia, stra-

żaków OSP w Łukcie, 

Ględach, Starych Ja-

błonkach, do sklepów  

w Łukcie, okolicznych 

Domów Pomocy Spo-

łecznej czy do pracow-

ników poczty. 

Z tego miejsca chcieli-

byśmy bardzo gorąco 

podziękować za wspar-

cie finansowe wszyst-

kim darczyńcom! Dzię-

ki wpływom zakupili-

śmy potrzebne materiały 

do szycia maseczek. Do 

akcji przyłączył się 

również Wójt gminy 

Łukta, Pan Robert Mali-

nowski i zakupił mate-

riał potrzebny do szycia 

maseczek. Niektórzy 

podarowali nam baweł-

niany materiał na ma-

seczki z materiału - 

WIELKIE DZIĘKI! Gorące 

podziękowania należą się 

również Paniom, które przy-

łączyły się do naszej akcji  

i pomagały szyć maseczki. 

JESTEŚCIE CUDOWNE! 

Dziękujemy również Paniom 

z TPD SAKWA, które pomo-

gły nam sprawnie pociąć 

materiał na maseczki. Dzięki 

ich wsparciu, prace nabrały 

tempa. Podziękowania należą 

się naszemu niezawodnemu 

Księdzu Proboszczowi Zbi-

gniewowi, który pomógł nam 

w dystrybucji maseczek. 

 

 

 Epidemia okazała się dla nas wszystkich wyzwaniem 
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W związku z panującą w kraju epidemią covid-19 i zamknięciem wszystkich instytucji kul-

tury, w bibliotece zrobiło się pusto i smutno bez naszych czytelników. Co prawda nie mogły-

śmy przyjmować zwrotów książek, ani ich wypożyczać, nie można też było organizować spo-

tkań autorskich, ale tam gdzie była zgłoszona prośba o dowóz książek, to je dowoziłyśmy. 

Osoby starsze „uwięzione” w domach mogły liczyć na naszą pomoc. Oprócz tego dla wszyst-

kich czytelniczek i czytelników poszukujących słowa pisanego, miałyśmy propozycję książki 

elektronicznej, dostępnej za pomocą serwisu LEGIMI, którą można było czytać na smartfo-

nach, tabletach, komputerach. Biblioteka była nieczynna dla czytelników, ale to nie oznaczało, 

że bibliotekarze nudzili się czekając na lepsze czasy. Smutny czas bez Was, był czasem grun-

townych porządków w czytelni, selekcji zbiorów, robienia dekoracji, prac malarskich, przeme-

blowań itp. A wszystko po to, by pomieścić się ze zbiorami, by wnętrze biblioteki było piękne, 

wygodne, zarówno dla czytelników jak i bibliotekarzy oraz by zapraszało do sięgania po książ-

ki. Był to czas typowej pracy bibliotekarskiej, śledzenia nowości ukazujących się na rynku 

księgarskim i zakupu nowych książek, które czekały na półkach na swojego czytelnika do dnia 

wznowienia działalności przez bibliotekę, czyli do 6 maja br. Od tego dnia możliwe stało się 

ponowne wypożyczanie zbiorów, jednakże ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zmu-

szone jesteśmy do ograniczania wolnego dostępu do regałów, przypominamy o zakładaniu 

maseczek osłaniających nos i usta oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości między czytelni-

kami, zaś zwracane książki poddajemy 4-dniowej kwarantannie. Pomimo tych niedogodności 

serdecznie Państwa zapraszamy do odwiedzin naszej biblioteki. Zachęcamy także do korzysta-

nia z katalogu on-line, znajdującego się na stronie www.lukta.naszabiblioteka.com 

 

GBP w Łukcie 

Zakaz spotykania się, nie był dla nas wielką przeszkodą by utrzymać 

kontakt z naszymi stałymi bywalcami. Wspólnie z dziećmi i ich rodzi-

cami nagraliśmy kilka clipów filmowych, w których dzieci zaprezento-

wały wiersze m.in. „Katar” Jana Brzechwy, a także przygotowały apel 

on-line na rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zorganizowany 

został również konkurs, w którym zadaniem było powiedzenie wiersza 

lub zaśpiewanie piosenki dla swojej mamy lub taty. O zwycięstwie 

decydowali internauci na portalu społecznościowym, gdzie oddawali 

swoje głosy. Nasz informatyk przygotował dla wszystkich dwie gry  

w formie szeregu łamigłówek. Są one nadal dostępne na naszej stronie 

internetowej pod adresami: https://www.goklukta.pl/gra/ oraz  

https://www.goklukta.pl/konkurs/. 

 

W ostatnim czasie na sali kinowej odbyły się dwa koncerty online, 

występującymi byli uczestnicy zajęć muzycznych, które miały miejsce 

w GOK. Koncerty były transmitowane na żywo na naszym facebooku. 

GOK w Łukcie powoli wraca na stare tory. Stopniowo uruchamiamy 

nasze stałe zajęcia m.in. muzyczne oraz z gier planszowych. W waka-

cje odbędzie się też wiele ciekawych zajęć dostosowanych do obecnie 

obowiązujących zasad epidemiologicznych. Zachęcamy do śledzenia 

naszych stron. 

 

W między czasie był też czas na upiększenie naszego domu kultury. 

Pani Kasia Miszczuk wykonała mnóstwo dekoracji. Powstały gry tere-

nowe, a także wspaniałe obrazy, które zawisły na naszych ścianach.  

W holu przed kinem zawisły kolorowe klisze filmowe z bajkami,  

a także czarnobiałe obrazy ze scenami z najpopularniejszych filmów 

kinowych. Wnętrze GOKu nabrało kolorów i ożywiło się. 

Przypominamy, że na terenie ośrodka panuje reżim sanitarny tj. obo-

wiązuje dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek ochronnych. Ograni-

czona również jest liczba osób mogących przebywać jednocześnie  

w tym samym pomieszczeniu. 

 

GOK Łukta 

 Biblioteka w czasie epidemii 
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Koronawirus sprawcą nie tylko zdalnej szkoły od 12 

marca tego roku, ale również winnym braku uroczy-
stego zakończenia roku szkolnego 2019-2020. Ucznio-
wie odebrali swoje świadectwa w sekretariatach szkol-
nych według harmonogramu podanego do publicznej 
wiadomości. 
Wyjątkiem byli uczniowie klas VIII, którym towarzy-
szyliśmy podczas tego niecodziennego wydarzenia, 
które tak bardzo różniło się od tych, których świadka-
mi byliśmy od lat. Absolwenci ubrani w maseczki, 
siedzący w 1,5 metrowej odległości od siebie, bez 
możliwości wręczenia kwiatów swoim ulubionym 
nauczycielom i wychowawcom, bez możliwości cho-
ciażby wymiany uścisku dłoni, pożegnali się cicho  
z murami szkoły, która wykształciła w nich kręgosłupy 
moralne, które pragną szlifować w wymarzonych 
szkołach średnich. 
Szkołę filialną w Mostkowie ukończyła w tym roku 
uczennica z najlepszą lokatą w szkole – Emilia Kraska, 
uzyskując średnią 5.63 - serdecznie gratulujemy! 
Rada Gminy Łukta oraz Wójt Robert Malinowski jak 
co roku ufundowali nagrody dla najzdolniejszej mło-
dzieży w wysokości 150 zł. 
Mury szkoły na zawsze wraz z końcem roku opuszcza 
również wieloletni nauczyciel matematyki Pan Ma-
riusz Podralski, któremu serdecznie dziękujemy za 
trud włożony w wychowanie tylu roczników oraz za przybliżenie tajni-
ków matematyki oraz życzymy Mu wszystkiego dobrego na zasłużonej 
emeryturze. Miejmy również nadzieję, że nowy rok szkolny 2020-2021 
rozpocznie się uroczystą galą, a szkoła zdalna szybko pójdzie w niepa-
mięć. 

Dorota Pawełczyk 

 Zakończenie roku szkolnego 

Są także u Nas!!! Gmina Łukta zakupiła 48 laptopów marki DELL  

w ramach projektu „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Eduka-

cyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Laptopy zostały przekazane Ze-

społowi Szkolno - Przedszkolnemu w Łukcie, który to użyczy je najbar-

dziej potrzebującym uczniom w Gminie Łukta by mogli kontynuować na-

ukę zdalnie. 

Urząd Gminy w Łukcie 

 Komputery trafiły do uczniów 
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W piątek, 26 czerwca odbył się kolejny, drugi już koncert online  

z Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. Tym razem był to koncert na 

zakończenie sezonu artystycznego w domu kultury. Chociaż artyści ze 

względów obostrzeń związanych z COVID-19, występowali przed 

prawie pustą widownią, to przed ekranami liczba odbiorców sięgnęła 

ponad 8 tyś.  Na początku wystąpili pianiści, którzy zagrali utwory 

takie jak:  "Stary krzyż" opr. Ks. Hieronim Chamski, arr. N. Bałdyga, 

"Study" (wprawka), Carl Czerny , "Amazing Grace" arr. Kerengy Sa-

las , "Alouette" (piosenka o skowronku), autor nieznany, "Poem" Yiru-

ma (po. koreański pianista i kompozytor), 

"Sowizdrzał" (żartowniś, figlarz, dowcip-

niś),  "Study" (wprawka), Carl Czerny, 

"Menuet" James Hook (ang. kompozytor, 

organista). Dla niektórych pianistów jest to 

pierwszy rok nauki na instrumencie, a mimo 

to pokazali wysoką klasę. Jak wspomniała 

Pani Natalia Bałdyga, prowadząca zajęcia 

muzyczne: Są to wyjątkowo zdolni, ambitni  

i utalentowani uczniowie.  Następnie zapre-

zentował się dziecięcy zespół wokalny  

i zaśpiewał nam: „Czerwone jagody”, 

„Bardzo smutna piosenka retro”, „Modre 

ocka” i „Z tamtej strony jeziora”. Artyści na 

koniec otrzymali od Pani dyrektor i Pani 

instruktor pamiątkowe dyplomy uczestnic-

twa w zajęciach muzycznych. Cieszymy się, 

że dla wielu osób nauka u nas stała się po-

czątkiem prawdziwej fascynacji muzyką. 

Następnie zaprezentował się „Chór Pasjo-

natki”. Mogliśmy posłuchać utworów tj.: 

„Idzie dysc”, - góralska pieśń ludowa, arr. 

Natalia Bałdyga, „Karczmareczka” - pieśń 

ludowa, arr. Natalia Bałdyga, „Pieśń wie-

czorna” - Stanisław Moniuszko, „Już dziś 

nie czas” - sł. Wojciech Lipniacki, muz. 

Witold Kulpowicz, „Hej szalała, szalała” - 

pieśń ludowa, arr. Natalia Bałdyga. Śpiew 

dla Pań to prawdziwa pasja i radość. Chó-

rzystki zdradziły nam, że w tym roku obcho-

dzić będą 5-lecie istnienia chóru i z tej oka-

zji przygotowują się też do obchodów rocz-

nicy, która będzie pod koniec roku. Na ko-

niec na scenie pojawił się młodziutki zespół 

muzyczny z GOK w Łukcie, który przekazał 

nam niesamowitą energię swoim śpiewem  

i grą. Skład zespołu jest następujący: wokal 

- Ania, gitara – Hubert i Zbyszek, klawisze 

– Michał, perkusja – Damian. Zaprezento-

wali nam m. in.: „Porady na zdrady”, 

„Dzieci”, „Ode to my family”, „Wehikuł 

czasu”, „Zacznij od Bacha”, „Tatuaż”. Zespół prowadzi Pan Robert 

Tokarski, to właśnie on jest dobrym duchem kapeli i motywuje ich do 

działania. Z kolei on sam mówi: To wielka przyjemność pracować  

z bardzo ambitnymi i fantastycznymi ludźmi. To daje mi dużo energii 

do działania. Był to bardzo kameralny i miły występ. Oczywiście nie 

obyło się bez podziękowań i kwiatów dla instruktorów za zaangażowa-

nie i pasję jaką wkładają w swoją pracę.  

Przed nami sezon wakacyjny, życzymy wszystkim udanego odpoczyn-

ku, a po wakacjach ponowie zapraszamy do korzystania z naszej oferty 

kulturalnej. 

GOK w Łukcie 

 Drugi koncert w GOK-u nadawany online 

Decyzją jury w dniu 26 czerwca 2020 r. laureatem ORFEUSZA MAZURSKIE-

GO został Stanisław Raginiak, autor tomiku "Moje Crow 

River" (Wydawnictwo Horyzont Idei, Toruń). 

Natomiast do finału Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ 2020 nominowano: 

- Agnieszkę Herman za tomik "Tło" (Wydawnictwo Issa Books, Warszawa); 

- Urszulę Kozioł za "Znikopis" (Wydawnictwo Literackie, Kraków); 

- Piotra Mitznera, autora tomiku "Siostra" (Wydawnictwo tCHu, Warszawa); 

- Annę Pawlikowską za tomik "Tuż obok życia" (Wydawnictwo Austeria, Kraków); 

- Annę Piwkowską, autorkę tomiku "Między monsunami" (Wydawnictwo Znak, 

Kraków).  

Laureatowi, finalistom i wydawcom tomików serdecznie gratulujemy! O tym kto 

ostatecznie dostanie ogólnopolskiego ORFEUSZA 2020 jury zdecyduje 25 lipca.  

Tego samego dnia odbędzie się gala wręczenia nagrody. 

Redakcja 

 „Moje Crow River” Stanisława Raginiaka docenione przez jury 
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Inaczej niż co roku, ale decyzją Biskupa Warmińskiego Józefa Gó-

rzyńskiego, wyszliśmy na ulice Łukty w Boże Ciało, chociaż przez 
wielu długich tygodni wydawało się wszystkim, że będzie inaczej. Tego 
dnia tj. 11 czerwca 2020 roku mogliśmy uczestniczyć najpierw w uro-
czystej Mszy Świętej o godzinie 12.00, aby następnie, zgodnie z trady-
cją udać się wraz z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, 
udekorowanych przez mieszkańców. 
Podczas głównych uroczystości w Olsztynie, metropolita warmiński 
mówił: „Czas pandemii pokazuje globalną niewystarczalność tego, co 
człowiek zdołał osiągnąć i czym stara się zabezpieczyć swoją docze-
sność” oraz przypomniał, że „Doświadczenie obecnego czasu ograni-
czonego dostępu do sakramentów nie może mieć charakteru sentymen-
talnego. To nie kwestia ograniczonych doznań i przeżyć. To mocne po-
budzenie nas do głębokiej refleksji - nad życiem w ogóle i nad naszą 

wiarą. W dużej mierze jest to w istocie refleksja bardzo osobista każde-
go z nas. Wdzięczni jesteśmy za wszelkie podpowiedzi i wskazane kie-
runki rozważań, ale to doświadczenie, by było owocne, każdy z nas 
osobiście musi zagospodarować. Chodzi tu bowiem o duchową postawę, 
bez której żadne okoliczności, sprzyjające czy nie, nie będą właściwie 
spożytkowane. To tę rzeczywistość, nasze duchowe życie - naszą osobi-
stą relację z Bogiem, objawił najbardziej miniony czas ograniczeń.” 
 

Dorota Pawełczyk 

 Boże Ciało w Łukcie 

„Pionki na start – Młodzieżo-

we spotkania planszowe”, miał 

być projektem, w którym od 

początku stycznia, do końca 

czerwca, niestety, plany pokrzy-

żowała pandemia koronawirusa. 

Zgodnie z rozporządzeniem mini-

stra z dnia 20 marca 2020r obo-

wiązywało ograniczenie działal-

ności  twórczej  związane j 

z wszelkimi zbiorowymi formami 

kultury i rozrywki, z projekcją 

filmów lub nagrań wideo 

w kinach, na otwartym powietrzu 

lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, 

działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności 

związanej z kulturą. W związku z tym zawieszono również spotkania 

projektu. 

Wraz z 30 maja został wprowadzony IV etap rozmrażania gospodarki, 

który m.in. umożliwił wznowienie działalności placówkom kultural-

nym, co umożliwiło ponowne uruchomienie projektu.  11 czerwca od-

było się pierwsze  po przerwie spotkanie, niestety, to spotkanie było jak 

powrót na start – rozpoczęcie od nowa. 

Wirus ewidentnie pokrzyżował plany projektowiczom. Jak sobie pora-

dzą mimo obostrzeń i trudnego początku? Przekonamy się w przyszło-

ści. 

 

Nikodem Nadolny 

 Powrót na start, czyli projektu ciąg dalszy 
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CIEKAWE 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy Łukta (młodzież od 14 r. 

ż., dorosłych) do wzięcia udziału w projekcie tanecznym, który zakoń-

czy się spektaklem na scenie w sali kinowej GOK w Łukcie 

(przewidywana premiera we wrześniu b. r.). Projekt opierać się będzie 

na darmowych zajęciach z tańca współczesnego i elementów tańca 

ludowego przez okres wakacji. Będziemy pogłębiać świadomość ciała 

poprzez improwizacje ruchowe, kontakt z podłożem (floorwork), ćwi-

czenia wzmacniające oraz pracować nad spektaklem, którego scenariusz 

inspirowany będzie na osobistych historiach mieszkańców naszej gmi-

ny. Grafik zajęć zostanie opracowany po wstępnej rozmowie z chętny-

mi uczestnikami w dniu naboru 2 lipca (czwartek) o godz. 18.00 w sali 

lustrzanej GOK w Łukcie. Poziom nauczania będzie dostosowany do 

umiejętności grupy. Zajęcia odbywać się będą według procedur bezpie-

czeństwa w okresie pandemii COVID-19. Dlatego też rodzic decydując 

się na przyprowadzenie dziecka do placówki, a także dorosły uczestnik 

jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji udziału, odpowiedniego 

oświadczenia i klauzuli informacyjnej RODO. Załączniki będą dostępne 

na stronie internetowej https://www.goklukta.pl w aktualnościach. 

Wydruki będą również gotowe do wypełnienia w dniu naboru przy 

wejściu do budynku (proszę zabrać ze sobą własny długopis). W przy-

padku większej ilości chętnych niż 12 osób podzielimy się na grupy tak, 

aby każdy mógł wziąć udział w próbce zajęć praktycznych. W związku 

z tym proszę wziąć wygodny strój i obuwie na zmianę oraz otwartość  

i dobry humor, bo taniec to przede wszystkim przyjemność i twórczo 

spędzony czas! 

Parę słów o prowadzącej: 

Małgorzata „Gosza” 

Szyłejko - stypen-

dystka Marszałka 

Województwa War-

mińsko-Mazurskiego 

w dziedzinie tańca, 

stypendystka Prezy-

denta miasta Olsztyn 

na staż w Châteaur-

ux we Francji (2014) 

dyplomowana in-

struktorka tańca spor-

towego (Polska Aka-

demia Sportu w War-

szawie). Od pięciu lat 

prowadzi zajęcia 

teatru tańca dla dzieci 

i młodzieży w Pałacu 

Młodzieży w Olszty-

nie. Była solistka 

Zespołu Pieśni i Tań-

ca Kortowo. Zatań-

czyła jedną z głów-

nych ról w spekta-

klach „Dziadek do orzechów” w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 

(reż. Iwona Pavlović), czy „Darze Królowej Róż” w ramach konkursu 

„Warmia Rebelia Kultury”. Współinicjatorka Olsztyńskiego Festiwalu 

Teatrów Ulicznych w 2018 r. Współzałożycielka, choreograf i tancerka 

Olsztyńskiego Teatru Ulicznego (udział w spektaklach: „Plac Kordło-

wa” (2018), „Na ratunek” (2018), „Poznajcie Franka” (2019)). Współ-

organizatorka Otwartych Treningów Kuglarskich w Olsztynie. Uczest-

niczka projektu międzynarodowego dla młodych tancerzy „MOVe dan-

ce project Warmia and Masuria 2010” przy współpracy z fundacją BO-

RUSSIA; uczestniczka festiwalu „Dni Kultury i Sztuki Ulicznej BRUK 

FESTIWAL” w Olsztynie; uczestniczka wielu edycji Ogólnopolskiego 

Festiwalu i Warsztatów Tańca Współczesnego „Na Bosaka” w Połczy-

nie-Zdroju, uczestniczka Międzynarodowego Festiwalu Tanecznego 

Fair Play Dance Camp; tancerka tegorocznej grupy projektowej Sopoc-

kiego Teatru Tańca. 

Małgorzata „Gosza” Szyłejko  

 Zapraszamy do wzięcia udziału w tanecznym projekcie  

Nasze kino otrzymało w tym roku 15 000,00 dofinansowania  

z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na projekt: „Modernizacja 
systemu kinowego w Kinie GOK Łukta”. Jest to 72% wartości 
całego przedsięwzięcia, które ma na celu usprawnienie systemu 
sprzedaży poprzez profesjonalny sprzęt oraz program biletowy  
i kasowy. Planowane uruchomienie nowego systemu kinowego jest na wrzesień tego 
roku. Mamy nadzieję, że obecna sytuacja z pandemią ustabilizuje się i będziemy mogli 
bezpiecznie wznowić działalność naszego kina.  

GOK Łukta 

 Rozwijamy się dla Was - kino w Łukcie 
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GŁOS MIESZKAŃCA 

Na wstępie, opowiedz nam coś o sobie. 

Ojej, jest to naprawdę obszerne pytanie. Sama mogłabyś o mnie sporo 

powiedzieć, bo znasz mnie od wielu lat. Nazywam się Sławomir So-

kołowski. Urodziłem się w Morągu, wychowałem w Ględach. W 

Mostkowie chodziłem do Podstawówki, potem do Gimnazjum w Łuk-

cie. Miałem naprawdę typowe dzieciństwo jak większość moich ró-

wieśników. Z tego okresu życia pamiętam najbardziej, że dużo czas 

spędzałem w szkole i na podwórku z kolegami, to oni mogliby dużo 

ciekawych rzeczy opowiedzieć. Po 

Gimnazjum poszedłem do IV LO w 

Olsztynie i tam w sumie dokonał się 

największy przewrót w moim życiu. 

Może dlatego, że jest to okres szcze-

gólnie ważny dla każdego młodego 

człowieka, kończy się dojrzewanie, a 

zaczyna się już coraz klarowniej 

kształtować świadomość siebie, kim 

jestem, własnego „Ja”. Dla mnie to 

okres szczególnie ważny, bo właśnie 

wtedy prawdziwie spotkałem Boga. 

 

A jak wyglądało Twoje życie tuż 

przed wstąpieniem do seminarium? 

Po maturze rozpocząłem studia, 

mieszkałem na stancji ze znajomymi 

ze szkoły, w międzyczasie pracowa-

łem. Studiowałem dziennie biologię 

ogólną i medyczną na UWM. Miałem 

swój plan na życie i się go kurczowo 

trzymałem – chciałem skończyć stu-

dia, znaleźć wymarzoną pracę, zało-

żyć rodzinę, stworzyć dom. O wybu-

dowaniu nie myślałem, bo chciałem 

mieszkać w mieście. (śmiech!) Taki 

dobry, typowy plan, który udawało 

mi się realizować. Miałem przyjaciół, prowadziłem prawdziwie stu-

denckie życia. Z sentymentem wspominam ten czas, bo był naprawdę 

dobry, nie miałem w sumie na co narzekać, bo wszystko miałem i 

wszystko mi się udawało. Jednak coś wewnętrznie mnie gryzło, mimo 

wszystko, nie czułem się naprawdę szczęśliwy.  

 

Dlatego wstąpiłeś do Seminarium? Wiesz, wielu z nas zastanawia się 

skąd u Ciebie wzięła się myśl o tym, aby zostać księdzem, jeszcze o 

tym nie wspomniałeś, jak to było?  

Właśnie do tej pory, tzn. do samych studiów nigdy nie myślałem o 

tym, aby zostać księdzem. Pamiętam nawet jak z kolegami uciekali-

śmy w gimnazjum z rekolekcji. (śmiech!) Na religię  

w Liceum poszedłem tylko dlatego, że chciałem iść do bierzmowania, 

w gimnazjum nie przystępowałem. Ale Pan Bóg ma poczucie humoru 

i wie, co jest dla nas najlepsze, właśnie dzięki temu poszedłem na 

religię w liceum i spotkałem bardzo dobrego księdza, który pomógł 

mi odnaleźć Boga. Chodził z nami do kina, grał w siatkówkę, świetnie 

prowadził lekcje i dzięki temu przekonał nas do siebie, bardzo dużo i 

otwarcie z nami rozmawiał. On mnie ściągnął na rekolekcje i do koń-

ca nie wiem, jak to się stało, ale stał się po czasie moim spowiedni-

kiem, a ja zacząłem się naprawdę modlić, chodzić na Msze, nie tylko 

w niedzielę i budować relację z Jezusem. Wiara stała się dla mnie 

bardzo ważna, ale jeszcze wtedy nie myślałem o seminarium. 

 

To skąd ta decyzja?  

Pojawiła się jeszcze później, na studiach. Bóg był już dla mnie ważny. 

Utożsamiałem się z byciem katolikiem, chrześcijaninem, ale od zaw-

sze chciałem zostać mężem i ojcem. I kiedy właśnie ten swój plan na 

życie realizowałem, to on wcale nie dawał mi pokoju i szczęścia. To 

był mój plan, zupełnie niepasujący jednak do mnie, nigdy Boga nie 

pytałem o swoje powołanie. Mieszkałem wtedy obok kościoła Chry-

stusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie, więc kiedy zacząłem zada-

wać sobie pytanie, co się ze mną dzieję, czemu nie jestem szczęśliwy, 

kościół wydał mi się najodpowiedniejszym miejscem, żeby zadać to 

samo pytanie Jemu. Poszedłem na adorację, po niej miałem zostać na 

Mszy i właśnie wtedy poprosiłem Boga żeby mi pomógł, w takich 

prostych słowach: „Panie, jeśli naprawdę istniejesz wskaż mi drogę, 

pokaż co mam robić.”. Wtedy rozpoczęła się Msza święta, a we mnie 

pojawiło się pragnienie bycia księdzem, robienie tego, co ten wikary, 

który właśnie wyszedł z zakrystii. 

 Nigdy nie wiesz, gdzie wyśle Cię Bóg - ks. Sławomir Sokołowski 
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I wtedy wstąpiłeś do seminarium? 

Nie. (śmiech!) To byłoby zbyt proste i niepodobne 

do mnie. Od tego momentu czułem się jeszcze 

gorzej, bo nie wiedziałem co mam robić. Z jednej 

strony miałem studia, swój plan, który jednak nie 

dawał mi szczęścia, ale z drugiej było seminarium, 

czyli wielka niewiadoma, no i tak naprawdę rzuce-

nie wszystkiego i rozpoczęcie prawie że od nowa. 

Nie miałem odwagi porozmawiać z kimś o tym, co 

się we mnie działo, więc przez parę kolejnych 

miesięcy chodziłem i rozeznawałem. Jednak nie 

byłem w tym sam, codziennie chodziłem do ko-

ścioła i na Mszę, nawet moi współlokatorzy o tym 

nie wiedzieli, bo myśleli, że jestem po prostu na 

zajęciach. Dalej studiowałem i pytałem Boga. 

Głównie miałem wątpliwości, bo wydawało mi 

się, że kapłaństwo zupełnie do mnie nie pasuje. 

Jednak Bóg każdą moją wątpliwość zbijał. Nie jest 

tak, że słyszałem głosy, no nie (śmiech!), ale po 

każdym moim „ale”, na modlitwie, rozmowie, 

homilii, czy w Słowie Bożym pojawiała się odpo-

wiedź. Czułem, że Bóg przez tych ludzi i sytuacje 

mówi bezpośrednio do mnie. Postanowiłem zary-

zykować i złożyłem wymagane dokumenty do 

seminarium, poszedłem na rozmowę z Księdzem 

Rektorem i zostałem przyjęty. Potem przerwałem 

wcześniejsze studia i powiedziałem rodzinie i 

przyjaciołom. 

 

Jak zareagowali? 

Różnie. Na początku nie wierzyli, myśleli że żartuję, jednak z czasem 

zaczęli mnie wspierać i tak jest do dziś. 

 

Jak wspominasz lata spędzone w seminarium ? 

Bardzo dobrze, będę tęsknił za seminarium. To był już taki prawdzi-

wy czas rozeznawania, czy kapłaństwo to moja droga. To w semina-

rium zrozumiałem już całkowicie, że tak jest i naprawdę chcę być 

księdzem. Jest to Boże miejsce, pełne modlitwy, adoracji, czytania 

Pisma Świętego, studiowania teologii – tak coraz bardziej poznawa-

łem Boga i zachwycałem się Jego miłością. Seminarium stało się mo-

im drugim domem. Tam spotkałem wspaniałych ludzi, przyjaciół, 

braci, przełożonych, bardzo wiele im zawdzięczam. Też w semina-

rium poznałem prawdziwy Kościół. Bardzo wiele dobra doświadczy-

łem w seminarium, chociaż były też chwile trudne i bolesne.  

 

Czyli miałeś chwile zwątpienia? 

Tak, miałem bardzo dużo takich chwil, nawet dwa razy na poważnie 

myślałem, że może się mylę, może kapłaństwo to nie moja droga. Jed-

nak głównie wątpiłem w siebie, we własne siły i możliwości. Ogrom-

nym wsparciem był dla mnie wtedy mój Kierownik Duchowy, Ksiądz 

Paweł, który cały czas mi towarzyszył. To jest zupełnie normalne. 

Samo wstąpienie do seminarium nie oznacza wcale tego, że trzeba 

zostać księdzem. Przez 5 lat się rozeznaje razem z Bogiem, z przełożo-

nymi, czy to ta droga, dlatego zdarza się, że nawet na piątym roku ktoś 

odchodzi z seminarium. Jednak nawet jeśli po tylu latach się odejdzie 

to nie jest to nigdy czas stracony.   

 

Przyjąłeś święcenia, pożegnałeś się z seminarium, co teraz? 

Od 1 lipca będę wikariuszem w Parafii bł. Honorata Koźmińskiego w 

Mrągowie. Serdecznie zapraszam. Będę tam posługiwał przez najbliż-

sze kilka lat, chyba że Duch Święty przez decyzję Księdza Arcybisku-

pa zadecyduje inaczej. (śmiech!)  

 

Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość, duszpasterstwo? W kap-

łaństwie można coś planować? 

Cieszę się, że już niedługo zacznę posługę na parafii. Kocham ludzi, 

chciałbym po prostu być z moimi parafianami i pomagać im jak tylko 

mogę przez posługę duszpasterską i nie tylko. Wiem już, że będę opie-

kował się Odnową w Duchu Świętym, z czego się bardzo cieszę, bo 

jestem związany z tą wspólnotą. Będę uczył w szkole, pewnie też będę 

odpowiedzialny za ministrantów. Wszystko jeszcze wyjdzie w prakty-

ce, wszystko jest w rękach Boga.  

W trakcie święceń przyrzekłem posłuszeństwo, więc tam gdzie będę 

potrzebny, jaką decyzję podejmie wobec mnie Arcybiskup, tam pójdę. 

Może wydawać się to trudne, ale jak się na to spojrzy przez pryzmat 

wiary, to jest to po prostu realizowanie woli Bożej, a taką chcę pełnić 

w moim życiu. Szczególnie w pierwszych latach, kiedy jest się jeszcze 

młodym ma to swoje plusy, nigdy nie wiesz, gdzie wyśle Cię Bóg w 

przyszłym roku. Na pewno na rutynę przez pierwsze lata nie będę na-

rzekał (śmiech!).   

 

Rozmawiała Natalia Ciskowska 
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