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WIEŚCI Z GMINY 

Jarosław Pampuch – nowy radny tej kadencji, urodził się 16 listo-

pada 1982 roku w Olsztynie, absolwent Technikum Samochodowego, 

a od kilkunastu lat przedstawiciel handlowy w branży spożywczej. 

Żonaty od 12 lat, żona Anna, córka Klaudia - lat 10 i syn Tymoteusz -

lat 7.Mieszkaniec Pelnika od urodzenia. 

 

Jak narodził się w Panu pomysł, aby wystartować w wyborach do 

Rady Gminy i z czyjego ramienia zostało to poczynione? 
Pomysł, aby wystartować w wyborach do Rady Gminy narodził się 

też w dużej mierze dzięki mieszkańcom Pelnika, startowałem jako 

kandydat niezależny z własnego komitetu wyborcze-

go. 

 

Czy wcześniej w jakikolwiek sposób był Pan zaanga-

żowany w politykę lub sprawy społeczne sołectwa lub 

gminy? 
Zawsze starałem się i nadal staram czynnie uczestni-

czyć w sprawach społecznych wsi, w ostatniej kaden-

cji byłem przewodniczącym rady sołeckiej, w tym 

czasie narodził się także pomysł, który szybko został 

zrealizowany dzięki współpracy z kilkoma mieszkań-

cami, aby założyć Stowarzyszenie Isąg, które działa 

już prawie dwa lata, w którym pełnię funkcję wicepre-

zesa. Dzięki temu, że Stowarzyszenie pozyskuje środ-

ki finansowe oraz dzięki ogromnemu zaangażowaniu 

mieszkańców, którzy czynnie uczestniczą w różnych 

warsztatach i pracach, to nasz Pelnik staje się coraz 

piękniejszy, co zauważają nie tylko mieszkańcy ale 

również turyści. 

 

Jak po ponad roku wspomina Pan kampanię wybor-

czą? Co według Pana, było Pana asem w rękawie 

wiodącym ku zwycięstwu? 

Moim zdaniem kampania wyborcza przebiegała bardzo spokojnie, nie 

starałem się wygrać za wszelką cenę, niezależnie jaki byłby wynik 

wyborów to i tak zawsze angażowałbym się w prace na rzecz wsi. 

Nie uważam, żebym miał jakiegoś asa w rękawie, dzięki któremu 

wygrałem. To mieszkańcy tak zdecydowali, którym jeszcze raz dzię-

kuję za głosy i wsparcie. 

 

Czy trudno realizować postulaty wyborcze będąc już radnym? 
Startując w wyborach nie chciałem nic obiecywać, gdyż nie znałem 

możliwości finansowych gminy, jak to mówi przysłowie – nikt Ci tyle 

nie da co ja Ci mogę obiecać. 

 

Które postulaty udało się już wdrożyć w życie, a które nie i dlaczego? 
Jak wcześniej już wspomniałem nic nie obiecywałem, mówiłem, że 

będę starał się w miarę możliwości zrobić jak najwięcej dla naszej 

miejscowości i gminy. 

Wraz z Panią Sołtys staraliśmy się o remont chodnika wzdłuż głównej 

drogi przebiegającej przez Pelnik, co było dla nas priorytetem, w koń-

cu była decyzja pozytywna ze strony Gminy i Zarządu Dróg Woje-

wódzkich na realizację tego zadania, jednakże decyzja została zmie-

niona z powodu modernizacji drogi 527, gdzie uwzględniona jest 

również przebudowa chodnika w naszej miejscowości. Także z nie-

cierpliwością czekamy na nowe chodniki. 

 

Co według Pana jest w tym momencie priorytetem, nad którym po-

winny skupić się władze? 
Moim zdaniem powinniśmy skupić się jeszcze bardziej nad przycią-

gnięciem inwestorów i stworzeniem tzw. strefy ekonomicznej na tere-

nie gminy, co mogłoby poprawić jej kondycję finansową, a co za tym 

idzie większe możliwości realizacji potrzeb mieszkańców gminy. 

 

Których komisji jest Pan członkiem? 
Jestem członkiem komisji budżetowej oraz komisji skarg, wniosków  

i petycji. 

 

Czy społeczna praca na stanowisku radnego gminnego potrafi czło-

wiekowi czasem dopiec? 
Niezależnie czy jest się na stanowisku radnego gminnego czy na in-

nym stanowisku czy też zwykłym człowiekiem angażującym się  

w różne sprawy społeczne jest tak, że człowiek stara się jak najlepiej, 

a mimo to zawsze znajdzie się coś lub ktoś kto zniechęci do działania, 

ale uważam, że nie wolno się poddawać i należy dążyć do realizacji 

wyznaczonych celów. 

Rozmawiała Dorota Pawełczyk 

 Nowa kadencja - nowi radni - Jarosław Pampuch 
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 „Rozwój sieci gazowej” – pod takim tytułem 22 października 

2019 roku zostało zorganizowane spotkanie w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Łukcie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa – Pa-
nem Łukaszem Dawcewiczem – kierownikiem działu Zarządzania Ma-
jątkiem Sieciowym oraz Panem Pawłem Olendrem – doradcą ds. Roz-
woju Rynku z Działu Obsługi Klienta. 

 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spół-
ką Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników, 
działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez 185 tys. km ga-
zociągów. PSG jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych trady-
cjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownic-
twa na ziemiach polskich. Jest największym w Europie operatorem sys-
temu dystrybucyjnego gazu. Polska Spółka Gazownictwa jest Narodo-
wym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Kluczo-
wym zadaniem Spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw 
gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do 
odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. Spółka 

świadczy usługę transportu paliwa gazowego na bazie umów zawartych 
z przedsiębiorstwami zajmującymi się sprzedażą paliwa gazowego. Do 
zadań PSG należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konser-
wacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości  
i ilości transportowanego gazu. 

 Na spotkaniu zorganizowanym przez Wójta Pana Roberta Mali-
nowskiego obecni byli przedstawiciele największych zakładów produk-
cyjnych, członkowie Wspólnot Mieszkaniowych, dyrektor GOKu Pani 
Anna Czubkowska, dyrektor szkoły Pan Sławomir Urbaszek, dyrektor 
Fundacji Rozwoju Regionu Łukta Pani Wanda Łaszkowska oraz radni. 
Owe spotkanie miało na celu podwyższenie świadomości mieszkańców 
odnośnie zgazyfikowania gmin. Prognozuje się, że do 2022 roku 90% 
obywateli będzie mieszkać na terenach zgazyfikowanych, a PSG będzie 
świadczyć usługę dystrybucji w gminach, w których mieszka 34,4 milio-
na ludzi. W tym momencie ze 116 gmin województwa warmińsko – 
mazurskiego dostęp do sieci gazowej posiada 57 gmin (czyli 49,1%). 
Prognozuje się, że do roku 2022 liczba ta wzrośnie do 73 (62,9%). 

Gmina Łukta może być jedną z 16 gmin województwa warmińsko – 
mazurskiego, które skorzystają z rozwoju sieci gazowej (14 w technolo-
gii LNG – w tym Łukta i 2 w technologii liniowej). LNG to schłodzony 
do -162⁰C zwykły gaz ziemny. Składa się prawie w całości z czystego 
metanu. Dzięki zmianie stanu z lotnego na płynny i zmniejszeniu jego 
objętości o 600 razy, można go przewozić cysternami samochodowymi 
czy kolejowymi. 

Podczas spotkania zostały przedstawione i omówione etapy przyłączenia 
do sieci gazowej. Na początku na wniosek klienta zostają określane wa-
runki przyłączenia, następnie na wniosek klienta ma miejsce podpisanie 
umowy, aby następnie zawrzeć kompleksową umowę na sprzedaż pali-
wa gazowego z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się 
sprzedażą gazu. 

Wysokość opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ustala operator. 
Jest ona uzależniona od długości przyłącza (opłata zryczałtowana do 
15mb i za każdy następny metr bieżący) i mocy przyłączeniowej 
(sumaryczna moc zamontowanych urządzeń gazowych). 

 

Dorota Pawełczyk 

 Rozwój sieci gazowej 
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23 października 2019 roku gościliśmy grupę 14 ukraińskich samo-

rządowców z gmin w obwodach: chmielnickim, żytomierskim, zaporo-

skim i Ługańskim, która przyjechała do Polski na zaproszenie Fundacji 

Edukacji dla Demokracji, która istnieje po to, aby wspierać prodemo-

kratyczne i proobywatelskie zmiany w społeczeństwie przede wszyst-

kim w Polsce i na obszarze b. ZSRR, w szczególności tam, gdzie ogra-

niczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecy-

dowania o własnym losie. Działa ona od 1989 r. z inicjatywy działaczy 

polskiej opozycji demokratycznej oraz American Federation of Tea-

chers – Amerykańskiej Federacji Nauczycieli, którzy w okresie prze-

mian wspierali polskie środowiska edukacyjne. 

Samorządowcy przebywali w Polsce na wizycie studyjnej w ramach 

projektu: „Fostering Local Reforms in Ukraine’s Regions”, który jest 

kontynuacją działań prowadzonych w ukraińskich społecznościach 

lokalnych w latach 2017-2018 w obwodach chmielnickim, żytomier-

skim, zaporoskim, donieckim i łuhańskim. W ramach projektu wspiera 

się współpracę ukraińskich aktywistów lokalnych i przedstawicieli sa-

morządów lokalnych na rzecz swoich społeczności. Buduje się wiedzę  

i umiejętności w zakresie współpracy międzysektorowej, diagnozy lo-

kalnej, skutecznej komunikacji, dialogu oraz rozwiązywania konfliktów 

w społecznościach lokalnych. 

Celem wizyty współorganizowanej przez Fundację Borussia Olsztyn 

było zapoznanie się z polską reformą samorządową. Wizytatorzy chęt-

nie korzystali z naszego doświadczenia w kontekście reformy decentra-

lizacyjnej na Ukrainie. W Gminie Łukta spotkali się z Wójtem Panem 

Robertem Malinowskim w siedzibie Urzędu Gminy, w Gminnym 

Ośrodku Kultury z dyrektorem Panią Anną Czubkowską, kierownikiem 

biblioteki Panią Jolantą Szyłejko i pracownikami, w Fundacji Rozwoju 

Regionu Łukta z dyrektorem Panią Wandą Łaszkowską, w szkole  

w Mostkowie z Państwem Urbaszek, w siedzibie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Łukcie z druhami Panem Sławomirem Owsianką i Cezarym 

Szymańskim, z Paniami sprawującymi opiekę w świetlicach wiejskich 

w Ględach i Koziej Górze oraz z radnymi. 

Cały projekt dofinansowany jest przez National Endowment for Demo-

cracy jak również przez Fundację Liderzy Przemian ze środków Polko – 

Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Dorota Pawełczyk 

Wizyta studyjna samorządowców z Ukrainy  

W Internecie zawrzało, gdy robotnicy wkopali pierwszy szpadel pod 

budowę nowego Posterunku Policji w Łukcie. Spekulacjom nie ma 

końca: kto? co? za ile? czy są na to pieniądze? No oczywiście, że nie 

ma!!! Postanowiłam przypomnieć pewne, zaistniałe już fakty jak i zapy-

tać odpowiednie osoby o szczegóły tej inwestycji… 

 

Uchwałą nr LI/287/2018 z dnia 28 września 2018 roku została wyrażo-

na zgoda na przekazanie Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łukta o numerze ewiden-

cyjnym 48/13, na której trwają wspomniane prace budowlane, aczkol-

wiek inwestycja realizowana jest z budżetu Państwa, a konkretniej  

z Programu Moderniza-

cji Policji w latach 2017 

– 2020. Posterunek bu-

duje Państwowe Przed-

siębiorstwo Przemysłu 

Metalowego „POMET” 

z miejscowości Wronki, 

za sprawą umowy pod-

pisanej z funkcjonariu-

szami Policji w dniu  

3 lipca 2019 roku - poin-

formował mnie starszy 

inspektor Wydziału 

Inwestycji i Remontów 

Komendy Wojewódz-

kiej Policji w Olsztynie 

– Pan Waldemar Moż-

dżonek. Umowa przewi-

duje zakończenie prac 

budowlanych w terminie 

11 miesięcy od daty jej 

podpisania, zatem teore-

tycznie od lata w Łukcie 

będzie jeszcze bardziej 

bezpiecznie niż do tej 

pory. Wartość tej inwestycji wynosi 1 870 000,00 złotych, a według 

Programu Inwestycyjnego Posterunek Policji w Łukcie obsługiwać 

będzie siedmiu funkcjonariuszy. 

Dorota Pawełczyk 

 Nowy posterunek policji w Łukcie 

Tak docelowo ma wyglądać posterunek 

policji w Łukcie 

Stan budowy na dzień 18 listopada 2019 r. 



5 

NASZA GMINA ŁUKTA 

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO 
 

Jako, że pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, 
zatem słusznym jest zwyczaj utrwalania na piśmie ważniejszych zdarzeń, 

aby przekazać ich znaczenie następnym pokoleniom. 
Tą myślą spowodowani spisaliśmy Akt Erekcyjny Budowy Oczyszczalni 

Ścieków w Łukcie. 
Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że w dniu  

8 listopada 2019 roku kamień węgielny wmurowany został w budynek 
techniczny Oczyszczalni. 

 

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego rozpoczęło się o godzi-

nie 12.00 na terenie budowy. Inicjatorem spotkania był Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Łukcie. Z tej okazji do Łukty przyjechali zaprosze-
ni goście: Pani Senator – Bogusława Orzechowska, Wojewoda Warmiń-
sko – Mazurski – Pan Artur Chojecki, Marszałek Województwa War-
mińsko – Mazurskiego – Pan Gustaw Marek Brzezin, Radny Sejmiku 
Wojewódzkiego i Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 
Pan Grzegorz Kierozalski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pan Jarosław Bogusz oraz Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łuk-
cie – Pan Marek Czarnikowski. 
Obecni byli również przedstawiciele Rady Gminy, Ksiądz Kanonik 
Zbigniew Żabiński, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Łukcie, pracownicy Urzędu Gminy Łukta, prezesi i kierownicy firmy 
PrzemGri oraz lokalne media. 
Gospodarzami uroczystości byli: Wójt Gminy Łukta Pan Robert Mali-
nowski, Prezes zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Pan 
Dariusz Struk oraz Prezes zarządu spółki PrzemGri pan Andrzej Cho-

mański. 
Wmurowanie kamienia węgielnego to zawsze bardzo podniosła chwila. 
Był to dobry czas na podziękowania tym, którzy wsparli nas w budowie 
nowej Oczyszczalni Ścieków, która jest wszystkim tak bardzo potrzeb-
na. Podkreślano nowoczesność oczyszczalni oraz mówiono o lepszym 
jutrze, zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym.  
W tym historycznym momencie podpisany przez wszystkich chętnych 
Akt Erekcyjny został złożony rękoma Prezesa ZGK w budynku tech-
nicznym oraz symbolicznie zamurowany i poświęcony. 
Przypomnijmy: Oczyszczalnia została zaprojektowana przez Przedsię-
biorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM sp. z o.o., a wykonana zostanie 
przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane PrzemGri sp. z o.o.  
i kosztować będzie ponad 21 milionów. 

Dorota Pawełczyk 

W dniu 26.10.2019 r. zuchy i harcerze z Łukty zgromadzeni w 73 

Drużynie Harcerskiej "Ostoja" z hm. Krzysztofem Kowalczykiem oraz 

próbnej Gromadzie Zuchowej z phm. Katarzyną Dutkowską uczestni-

czyli w XXIV Festiwalu Piosenki Zuchowej, Harcerskiej i Ekologicz-

nej "MIRA 2019". Konkurs piosenki odbywał się w Morągu i organi-

zowany był przez Komendę Hufca ZHP Morąg przy współudziale 

Morąskiego Domu Kultury oraz Gminy Morąg.  

W festiwalu wzięło udział ponad 150 uczestników z gminy Morąg, 

Łukta, Małdyty i Lidzbark Welski. Na deskach rozśpiewanej sceny od 

rana wybrzmiewały dźwięki piosenek o tematyce zuchowej i harcer-

skiej, a także ekologicznej. Każda drużyna lub gromada prezentowała 

przygotowane przez siebie utwory - 73 DH "Ostroja" śpiewała 

"Wieczorne krajobrazy" oraz "W pojemniku na śmietniku", zaś nasze 

zuchy "Zuchową wiarę" oraz "Plastelinę".  Za nasze dzieci i młodzież 

kciuki trzymali rodzice i rodziny oglądający występy na widowni. Po 

przesłuchaniach konkursowych uczestnicy festiwalu wzięli udział  

w grze miejskiej po Morągu, gdzie wędrując z mapą poznawali charak-

terystyczne miejsca tego miasta - zabytki oraz nowe obiekty. Wieczo-

rem odbył się koncert laureatów dla uczestników i zaproszonych gości, 

wśród nich znalazł się Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Pan 

Sławomir Urbaszek. Zostały wręczone dyplomy za udział w przeglą-

dzie oraz nagrody dla zwycięzców. Harcerze z 73 Drużyny Harcerskiej 

"Ostoja" wyśpiewali II miejsce w festiwalu, co jest dużym osiągnię-

ciem dla drużyny. Na koniec na deskach Morąskiego Domu Kultury 

wystąpił zespół HarcBand, który zaprosił zgromadzonych do wspólnej 

zabawy.  

Festiwal "MIRA" ma na celu popularyzację piosenki zuchowej, harcer-

skiej i ekologicznej oraz podtrzymywanie tradycji harcerskich. Nie jest 

to jedynie konkurs piosenki, ważna jest panująca na nim atmosfera, 

dzięki której przegląd przebiega w braterskim i radosnym klimacie. 

Piosenka w metodyce harcerskiej odgrywa znaczącą rolę w wychowa-

niu i towarzyszy członkom ZHP na szlakach, wędrówkach, przy ogni-

skach i każdej zbiórce.  

Kolejna edycja festiwalu dopiero za rok, a w naszych uszach nadal 

słychać dźwięki śpiewających zuchów i harcerzy.  

Redakcja 

 Piosenka jest dobra na wszystko!  

Gromada Zuchowa z Łukty 

Drużyna harcerska „Ostoja” 

 Wmurowanie kamienia węgielnego pod oczyszczalnię ścieków w Łukcie 

WYDARZENIA 
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Stowarzyszenie ,,Razem dla Ględ’’ właśnie zakończyło realizację 

kolejnych dwóch inicjatyw, którego wyboru dokonali mieszkańcy Ględ 

w ramach uczestnictwa w projekcie ,,Wspólna praca się opłaca’’ finan-

sowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Roz-

woju Społeczeństwa Obywatelskiego: 

- Inicjatywa pn. ,,Zdrowo i sportowo’’ polegała na przeprowadzeniu 

dwuetapowych turniejów sportowych w dniach: 17 sierpnia i 22 wrze-

śnia na boisku w Ględach, a których inicjatorem i organizatorem byli 

członkowie Klubu Sportowego ,,Jastrząb Ględy’’. Dzieci i młodzież 

uczestniczyli w różnorodnych grach zespołowych: ,,Turnieju piłki 

nożnej’’, ,,Siatkówce plażowej’’ oraz innych grach i zabawach sporto-

wych. Zwycięzcy otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy medale  

i koszulki. Po zakończeniu zmęczeni ,,sportowcy’’ mogli posilić się 

kiełbaską z grilla. 

- Inicjatywa pn. ,,Ogrodzenie nowopowstałej siłowni zewnętrznej”,  

w ramach której w miesiącach wrzesień – październik chętni wolonta-

riusze wykonywali prace przy ogrodzeniu siłowni zewnętrznej. Efektem 

tych prac jest bezpieczny, ogrodzony teren na którym mieszkańcy mogą 

aktywnie spędzać wolny czas.   

Dziękujemy wszystkim, którzy w pocie czoła pracowali z nami przez 

cały czas realizacji tych inicjatyw. Z Waszą pomocą udało się nam 

sprawnie zakończyć te działania. 

Stowarzyszenie ,,Razem dla Ględ’’ 

 Inicjatywy obywatelskie w Ględach 

Jakie miejsca warto odwiedzić w Polsce razem z dziećmi? Gdzie poje-

chać na wakacje, by dziecko nie nudziło się? Tego dowiedzieli się 

uczestnicy zajęć twórczo-krajoznawczych pt. „Magiczne miejsca  

w Polsce”, które odbyły się 23 października br. 

Dzięki prezentacji zdjęć mogli dowiedzieć się nie tylko o powszechnie 

znanej Energylandii w Zatorze,  czy o Nowej Holandii koło Elbląga, ale 

także o mniej znanych, a również atrakcyjnych miejscach takich jak: 

Farma Iluzji w Mościskach, Świat Labiryntów w Blizinach czy Magicz-

ne Ogrody w Janowcu. 

Jak na październikowe zajęcia przystało, twórcze prace polegały na 

zrobieniu „jesiennych makram z liści” oraz gałązek ozdobionych 

„babim latem” z włóczki. 

Ważnym elementem każdych zajęć jest wybór książeczek do wypoży-

czenia, związanych z tematem zajęć. Aby ułatwić to zadanie maluchom, 

odbyło się obrazkowe losowanie książeczek o podróżach, które dzieci 

ochoczo zabrały ze sobą do domu do czytania razem z rodzicami. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 Zajęcia twórczo-krajoznawcze dla dzieci w bibliotece 

Zajęcia zorganizowano w ramach projektu biblioteki „Otwarci na świat – czytelnicy w biblio(akcji)”, dofinansowanego 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
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W poniedziałek, 28 października 2019 r. w naszej bibliotece odbyło 

się spotkanie z Andrzejem Mellerem, dziennikarzem, reportażystą, 

autorem książek, który od 17 roku życia podróżuje po świecie. 

Przez wiele lat pracował jako korespondent wojenny. Relacjonował 

m.in. wojnę w Gruzji, Afganistanie i Libii. Na spotkaniu w bibliotece 

autor niezwykle ciekawie opowiedział o swojej podróży z żoną do 

Afganistanu. Słuchacze byli szczególnie urzeczeni fotografiami miejsc, 

które mijał swoim kamperem w drodze do Kabulu. Barwnie opisał ży-

cie mieszkańców Afganistanu, którzy mimo trwającej w ich kraju woj-

ny, są bardzo gościnni i przyjaźnie nastawieni. Historie te niewątpliwie 

skłaniają do refleksji nad sytuacją życia w naszym kręgu społeczno-

kulturowym. Słuchacze mieli też okazję do zakupienia książki z auto-

grafem autora.  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie 

 Andrzej Meller w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukcie 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu biblioteki „Otwarci na świat - czytelnicy w biblio(akcji)”, na które 

biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury. 

W piątek 8 listopada 2019 r. mieliśmy przyjemność spotkać się  

z Jakubem Poradą – podróżnikiem, dziennikarzem i prezenterem tele-

wizyjnym znanym z takich programów, jak: Porada da Radę oraz Pora 

na Polskę w Dzień Dobry TVN, Express TTV, Pokaż nam Świat  

w TVN24 BiS, czy Porada na Weekend w Travel Channel. Jest także 

autorem książek i poradników podróżniczych. Było to już ostatnie 

spotkanie ze znanym podróżnikiem, wieńczące cykl spotkań w ramach 

projektu biblioteki „Otwarci na świat-czytelnicy w biblio(akcji)”.  

W trakcie barwnych opowieści Pana Jakuba mieliśmy okazję usłyszeć 

wiele praktycznych porad dotyczących planowania podróży, czy wy-

szukiwania w internecie najtańszych połączeń i noclegów. Obejrzeli-

śmy także kilka krótkich filmików przedstawiających ludzi, którzy  

w niekonwencjonalny sposób zwiedzają świat oraz przezabawne sytu-

acje Jakuba Porady z ostatnich wojaży po Polsce i świecie. Nasz gość 

uświadomił nam, że tak naprawdę wcale nie trzeba daleko wyjeżdżać, 

by odbyć podróż życia, ponieważ ciekawe miejsca mogą „czaić się tuż 

za rogiem”. Najważniejsze jest to, jak wpłyną one na nasz sposób po-

strzegania ludzi, odmiennych kultur i świata. Po spotkaniu wielu czy-

telników otrzymało od Jakuba Porady wpisy z dedykacjami do książek, 

które napisał m.in.: Chłopaki w sofixach, Polska da radę, Porada na 

Europę, Sztukmistrz w Tczewie, czyli mów, co chcesz, Poradnik sku-

tecznego mówienia i najnowszej Porada na Europę 2. 

Gminna Biblioteka Publiczna  w Łukcie  

 Jakub Porada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukcie 

Niezwykle interesujące spotkanie było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Zaproszenie na wernisaż prac Heleny Michel 
Tym razem mamy propozycję dla miłośników 

sztuki. 22 listopada (piątek) o godz. 18.00  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukcie, 

odbędzie się wernisaż prac malarskich naszej 

czytelniczki – Heleny Michel. Autorka pokaże 

prace malarskie z cyklu "W ogrodzie kobieco-

ści". Serdecznie zapraszamy! 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie  
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25 października 2019 r., 

w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry odbyła się V edycja Je-
siennego Koncertu. Jest nam 
niezmiernie miło, że w na-
szej gminie jest tak wiele 
utalentowanych osób, które 
poprzez śpiew zechciały nam 
uprzyjemnić jeden z długich, 
jesiennych wieczorów. Był 
to wieczór, w którym mogli-
śmy cofnąć się w czasie za 
sprawą dawnych przebojów, 
naszych polskich, najwybit-
niejszych artystów. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy  
w tym wyjątkowym i cie-
płym klimacie zechcieli 
spędzić ten czas z nami. 
Mamy nadzieję, że za rok 
spotkamy się w co najmniej 
tak licznym gronie. 

GOK Łukta 

Ach, co to był za koncert! A jak wielka była moja radość, gdy na ofi-
cjalnej stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie dostrzegłam, że 
po roku przerwy wraca pod osłoną V edycji mój ukochany Koncert 
Jesienny, na który przyjeżdżam z gminy obok. 
Ubrałam się odświętnie i 25 października wyruszyłam w krótką, acz 
sentymentalną podróż do ościennej gminy, by znowu przenieść się  
w świat z mojej młodości. W świat, gdzie muzykę się tworzyło, a nie 
kradło. W świat, gdzie Festiwal w Opolu był wyznacznikiem nieosią-
galnego dla wszystkich artyzmu, a nie miejscem dla pseudo gwiazdek, 
zazwyczaj kuso ubranych. W świat tekstów Agnieszki Osieckiej, Jacka 
Cygana czy Wojciecha Młynarskiego… 
Wchodzę. 
Zauważam krzesła ułożone chyba w 7 rzędach. Scenę, rozstawione 
mikrofony. Światło jest przygaszone, co jeszcze lepiej zagłębia mnie  
w ten jesienny nastrój. Wszędzie lawenda, którą sama tak mocno pielę-
gnuję we własnym domu. Jednego mi brak: gorącej, malinowej herbat-
ki… wtedy wydawałoby mi się, że jestem w niebie, jakiego mi trzeba 
w te deszczowe wieczory. 
Wysłuchałam! Jak zwykle się wzruszyłam! To były dwie godziny mio-
du dla moich uszu. Muzyka jednak łączy pokolenia. Między najmłod-

szą artystką, a najstarszą było ponad 50 lat różnicy. Na scenie pojawili 
się soliści, instrumentaliści, duety, tria oraz zespół. Artyści sięgali po 
utwory takich gwiazd jak: Violetta Villas, Anna Jantar, Zbigniew Wo-
decki czy Kasia Sobczyk. Bardzo ucieszył mnie fakt, że to były orygi-
nalne wersje tych utworów, pozbawione nadinterpretacji i zbędnych 
ozdobników. Pamiętam również, że mocno się zdziwiłam, gdy na scenę 
wywołano odtwórców utworów Eweliny Flinty czy niezapomnianego 
duetu Edyty Górniak z Mieczysławem Szcześniakiem, jednak po głęb-
szych przemyśleniach, analizując wiek wykonawców, szybko zdałam 
sobie sprawę z upływającego czasu, który znów okazał się bezwzględ-
ny. Dla mnie niezapomnianym utworem z tamtych lat będzie piosenka 
„Nie bądź taki szybki Bill”, a dla kogoś o 30 lat młodszego „Dumka na 
dwa serca”. 
Pragnę też zwrócić uwagę na frekwencję. Dumna jestem, że na scenie 
wystąpiło tylu młodych ludzi, którzy w pewien sposób ryzykują,  
a jednocześnie manifestują swą odwagę. Zapytana dlaczego, odpowiem 
że w świecie wszechogarniającego nas hejtu, gdzie każdy jest znawcą  
i ekspertem w każdej dziedzinie naszego życia, a śpiewanie piosenek 
sprzed 30 czy 40 lat przez młodzież czymś delikatnie mówiąc zaskaku-
jącym, trzeba wykazać się nie tylko talentem wokalnym, ale i odwagą, 
by odnaleźć się w mało modnym repertuarze. Dziś już nikt nie śpiewa, 
że „Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą” albo „Zacznij od Bacha”. 
Dziś Dawid Podsiadło śpiewa o tym, że „nie ma fal”, a Natalia Nykiel 
o tym, że „światła tworzą korytarze”… 

Wierna fanka Jesiennego Koncertu 

 V edycja Jesiennego Koncertu 

Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Szkolno – Przedszkol-

nym obchodzono w piątek 8 listopada 2019 r. O godz. 800 w Mostko-
wie odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Uczniowie klasy VII c pod kierunkiem  
p. Sławomira Świerczyńskiego recytowali wiersze i śpiewali pieśni 
patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących 
o niepodległość. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Giny Pan Rober-
towi Malinowskiemu i Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Marta Droz-
dowska.  
W Szkole w Łukcie program przygotowała klasa VIII b z wychowaw-
cą, panią Beatą Kubeł. Wystąpił też chór szkolny prowadzony przez 
pana Krzysztofa Marcinkowskiego.  
Pierwsza część składała się z rysu historycznego przygotowanego 

przez uczniów, filmu i wierszy.  Do drugiej części - reportażu o tema-
tyce patriotycznej zaproszono gości: rodziców, pracowników szkoły, 
dyrekcję oraz uczniów. Na uroczystość przybyli: Sekretarz Urzędu 
Gminy Pani Iwona Korwek, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Marta 
Drozdowska, Radny Powiatu Ostródzkiego Pan Bogdan Purzycki, 
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Wiśniewska. Po części 
oficjalnej uczniowie szkoły w Łukcie oraz w Mostkowie udali się na 
Biegi niepodległościowe. Tam czekało na wszystkich ognisko oraz 
poczęstunek. Państwo Otolińscy pomogli w organizacji biegów oraz 
poprowadzili rozgrzewkę dla uczestników. Zwycięzcy biegów otrzy-
mali medale ufundowane przez szkołę oraz nagrody ufundowane przez 
Starostę Ostródzkiego. Lista zwycięzców w poszczególnych grupach: 

Dziewczęta kl. IV – V: 

Iga Drozdowska 

Ola Snopczyńska 

Oliwia Szczepańska 

Chłopcy kl. IV – V 

Tomek Sienkiewicz 

Oliwier Dmochewicz 

Bartek Kępa 

Dziewczęta kl. VI –VII 

Martyna Stępień 

Maja Kamieńska 

Zuzanna Otolińska 

Chłopcy kl. VI – VII 

Natan Dmochewicz 

Szymon Wiśniewski 

Michał Szulim 

Dziewczęta kl. VIII 

Wiktoria Wojtyniak 

Lena Tarazewicz 

Michalina Jarosik 

Chłopy kl. VIII 

Bartosz Bialik 

Paweł Bieńko 

Tadeusz Łaszkowski 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łukcie 

 Świętowanie 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  
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Stowarzyszenie ISĄG wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury  

w Łukcie, w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Łukcie, realizowa-
ły we wrześniu i październiku dwa projekty z programu „Bardzo Mło-
da Kultura”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Kultury.  Pierwszy projekt pt. „Rękodzieło na Mazurach” pozwolił 
seniorom oraz młodzieży poznać się bliżej po przez uczestnictwo w 
zajęciach rękodzielniczych. Integracja sprzyjała opowieściom i histo-
riom z dawnych czasów. Dowiedzieliśmy się o ciekawych ludziach, 
którzy osiedli się na tych terenach m.in. o oberżyście, Żydzie (który 
prowadził tutejszy sklep), żołnierzu latającym na paralotni czy kowa-
lu. Na zajęciach plastycznych uczestnicy projektu mieli okazję wyko-
nać figurki tych ludzi, a także wielu innych ciekawych postaci (a na-
wet zwierząt!). Wymodelowane figurki przyzdabiają wcześniej wyko-
naną zimową makietę, luźno nawiązującą tematem do dawnej Łukty. 
W projekcie „Rękodzieło na Mazurach” uczestniczyło 20 osób. Pod-
czas warsztatów wykonano również dekorację drzew, nawiązujących 
do starych chat warmińskich. Zrobiono drewniane drzwi, schody, 
okiennice. W oknach namalowano kwiaty, firanki, psa czy kota wy-
grzewającego się na parapecie. Była to ciężka i mozolna praca, szcze-
gólnie na początku, gdzie trzeba było dokładnie wyciąć i wyszlifować 
drewniane elementy, ale efekt jest fenomenalny. Na drzewach w po-
bliżu GOK-u udekorowane zostały 3 drzewa, które wyglądają teraz 
niczym mieszkania baśniowych postaci.  
W tym samym czasie odbywał się drugi projekt pt. „Najstarsze opo-
wieści z naszych domów”. Głównym założeniem projektu było pozna-
nie osób mieszkających na naszych terenach, ich historii oraz historii 
naszego regionu. Dzieci i młodzież nawiązały bliższe relacje z senio-
rami w sposób szczególny, bo kilka pań zgodziło się udzielić im wy-
wiadu i opowiedzieć o swoim, często niełatwym życiu. W odpowiedzi 
młodzi słuchacze napisali do bohaterek opowieści listy, w których 
zawarli swoje przemyślenia na temat usłyszanych historii. Podczas 
projektu odbyły się również warsztaty z nagrywania i montażu fil-
mów. Zdobytą wiedzę uczestnicy projektu mogli wykorzystać podczas 
spotkań z seniorkami, czego efektem są nagrania z przeprowadzonych 
wywiadów. W projekcie udział wzięło ok. 60 uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Łukcie i w Mostkowie.  
Na podsumowanie obu projektów udało się zorganizować wystawę  
w postaci małego muzeum, na które składały się dawne przedmioty 
codziennego użytku, których używali nasi dziadkowie, czy rodzice. 
Wśród zgromadzonych rzeczy były m. in. stare monety, gazety, żelaz-
ka, radia, maszyna do pisania, narty, łyżwy, tarki do prania, a nawet 

fartuszek uczniowski  
z herbem Łukty. Panie, 
które uczestniczą w zaję-
ciach w GOK-u przyniosły 
również swoje prace pla-
styczne, które zrobiły na 
wcześniejszych warszta-
tach rękodzielniczych. 
Natomiast dzieci wzboga-
ciły wystawę o drewniane 
zabawki, które same wy-
konały również w Ośrodku 
Kultury.  
Podsumowanie projektów 
zapoczątkowała  przygoto-
wana prezentacja, którą 
uczniowie, seniorzy oraz 
zaproszeni goście mogli 
zobaczyc na dużym ekra-
nie w sali kinowej. Pani 
Ela Raginiak ( nauczyciel-
ka ze szkoły) poprowadzi-
ła krótką lekcję o regionie 
Warmii i Mazur w sposób 
mistrzowski. Wszyscy 

słuchali wykładu z zaciekawieniem i w wielkim skupieniu. Opowie-
działa o naszej historii od dziejów krzyżackich, aż po czasy powojen-
ne, o wielokulturowej narodowości ludzi zamieszkujących te tereny. 
Po teoretycznej lekcji historii wszyscy zwiedzili wystawę małego 
muzeum. O eksponatach opowiadała pani Kasia Miszczuk, wyjaśnia-
jąc dzieciom do czego służyły poszczególne przedmioty. Po części 
merytorycznej najmłodsi otrzymali słodki poczęstunek, a seniorzy 
przy kawie i cieście powspominali dawne czasy. Oba projekty spotka-
ły się z bardzo ciepłym przyjęciem. Był to czas ciężkiej, ale bardzo 
wartościowej pracy, której efekty pozostaną na długo. Wszystkim 
dziękuję za poświęcony czas i udział w realizacji projektu. 

Anna Czubkowska - Dyrektor GOK w  Łukcie 

 Podsumowanie zakończonych projektów z programu „Bardzo Młoda Kultura” 
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Miejmy nadzieję, że tradycją staną się bale, 

takie jak ten, który został zorganizowany przez 
mieszkańców Łukty, a właściwie przez parafian 
miejscowego kościoła. Mowa o „Balu Wszyst-
kich Świętych”, którego pierwsza edycja miała 
miejsce w ostatni dzień października, i na który 
zapraszaliśmy w poprzednim numerze. To ideal-
na alternatywa dla zabawy Hallowenowej,  
w której mogły uczestniczyć te dzieci i ci rodzi-
ce, którym nie do końca podoba się straszna 
moda zza Oceanu. 
Można by powiedzieć, że wspomniane przedsię-
wzięcie składało się z dwóch części: oficjalnej – 
która rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą, 
którą otwierała procesja składająca się z przyby-
łych, przebranych gości oraz nieoficjalnej – pole-
gającej na szalonej, kilkugodzinnej zabawie, 
pełnej konkursów i nagród. Aczkolwiek o szcze-
góły dotyczące przygotowań do Balu postanowi-
liśmy zapytać organizatorów… 
 
Jest Pani głównym pomysłodawcą Balu Wszyst-
kich Świętych. Skąd narodziła się w Pani taka 
inicjatywa? 
Pani Barbara Kubicka: Pomysł organizacji Balu ze Świętymi przyje-
chał ze mną z rekolekcji dla rodzin, na których byliśmy podczas tego-

rocznych wakacji. Pew-
na cudowna osoba opo-
wiedziała mi, że w ten 
sposób stwarzają swoim 
dzieciom możliwość 
udziału w zabawie zde-
cydowanie odmiennej 
od Halloween. Pomysł 
ten szczególnie przypadł 
mi do gustu, jako że nie 
jestem zwolenniczką 
zabawy w Halloween. 
Dlaczego? Głównie 
dlatego, że wychowując 
własne dzieci staram się 
dokonywać wyborów 
zdroworozsądkowych.  
A Halloween takie  
w mojej opinii nie jest. 
Dla mnie to bardzo sko-
mercjalizowana zabawa. 
W sklepach pełno stro-
jów, dekoracji w iście 
potwornym stylu, które 
oczywiście też wydawa-
łoby się, że muszę mieć. 

A idąc dalej, jeżeli zabawa halloweenowa będzie miała cokolwiek 
wspólnego z okultyzmem, magią, czy wróżbiarstwem, dla mnie jako 
chrześcijanki, jest czymś nie do przyjęcia. Dlatego też po-
mysł organizacji Balu ze Świętymi wydał mi się szalenie 
ważny, szczególnie ze względu na swoje dzieci, które stara-
my się z mężem wychowywać w wierze chrześcijańskiej. 
Podczas naszego balu dzieci miały okazję bliższego 
„spotkania” z osobami, które w życiu dokonywały pięknych, 
nieraz wręcz heroicznych czynów. Dzięki opowieściom  
o osobach uznanych za Świętych mamy okazję dać naszym 
pociechom piękne wzorce. Wieczór 31 października możemy 
spędzić na wspaniałej zabawie, pełnej uśmiechu i radości.  
A, co ucieszy też nasze maluchy, na Balu było dużo słodko-
ści i nie trzeba było nikogo straszyć, aby je otrzymać. 
 
Jak długo trwały przygotowania do Balu i czy dzieci rów-
nież zostały zaangażowane? 
Pani Małgorzata Kraska: Tak na prawdę, to odkąd zrodziła 
się myśl o Balu (około miesiąc wcześniej), to pomysł w nas 
dojrzewał i w tzw. międzyczasie szukałyśmy inspiracji. Kilka 
razy spotkałyśmy się i robiłyśmy "burzę mózgów". Każdy 
był za coś odpowiedzialny i solidnie podszedł do swojej roli. 
Niesamowite było to, jak starsze dzieci (Martyna Stępień, 
Lena Tarazewicz, Emilka i Lenka Kraska) zaangażowały się 
w przygotowania. Emilka i Lena jako pierwsze znalazły po-

mysły na zabawy, pomagały wybierać nagrody i dawały praktyczne 
wskazówki, patrząc na wszystko okiem dziecka. Martyna i Lena poma-
gały w rozpowszechnianiu informacji o Balu, przygotowaniu dekoracji. 
Wszystkie dziewczynki w czasie Balu służyły pomocą i cały czas były 
w gotowości do opieki nad młodszymi uczestnikami imprezy. 
Czas przygotowań był dla nas świetną zabawą, sprawdzianem naszej 
umiejętności współpracy i okazją do lepszego poznania naszych świę-
tych patronów. 
Emilka Kraska: Tablica (fotobudka), którą zrobiłam razem z tatą, mia-
ła swoją ciekawą formą zwracać uwagę, ale również pokazać do czego 
jesteśmy powołani, Jesteśmy powołani do świętości! Specjalnie były 
wybierane zdjęcia świętych i błogosławionych całkiem współczesnych, 
aby głowa osoby, która robi sobie zdjęcie „pasowała” do reszty. Słowa 
u góry – TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM – ukazują cel nasze-
go życia i zachęcają do dążenia do świętości. Mają przekazać – ZO-
STAŃ JEDNYM Z NICH! 
 
Czy zatem sprawdzian z umiejętności współpracy został zaliczony na 
szóstkę? Teraz, gdy emocje już opadły proszę nam powiedzieć, co było 
najtrudniejsze do zorganizowania i dlaczego? 
Pani Paulina Wójcik: Organizacja balu trwała kilka tygodni, jednak  
z taką ekipą naprawdę wszystko sprawnie szło. Każdy dostał swoją rolę 
w organizacji i wywiązał się z niej w 100%. Najtrudniejsze, a może 
inaczej, najbardziej czasochłonne było jednak wymyślenie i potem wy-
konanie strojów, jednak uwierzcie mi, jak spojrzałam na wszystkie dzie-
ci, serce mi się radowało, iluż mamy świętych w naszej gminie! Na balu 
mogliśmy spotkać św. Jana Pawła II, św. Michała, św. Ojca Pio,  
św. Barbarę i wiele aniołków. Zaskoczyła mnie frekwencja (77. dzieci), 
chyba następnym razem trzeba pomyśleć o większej Sali. Dzieci chętnie 
brały udział w zabawach i konkursach, co nas bardzo cieszyło. Mam 
nadzieję, że zobaczymy się za rok! 

 Bal Wszystkich Świętych 
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GŁOS MIESZKAŃCA 

Nazywam się Weronika Gol, mam 14 lat. Mieszkam w Łucie i chodzę 

do klasy VIII B. Lubię słuchać muzykę, a prawie od dwóch lat jestem 
harcerką należącą do 73. Drużyny Harcerskiej „Ostoja”. Niedawno po 
raz pierwszy wzięłam udział w konkursie kulinarnym zorganizowanym 
w naszej Gminie, którego przewodniczącym jury był nikt inny jak Pan 
Karol Okrasa. Nie zastanawiałam się zbyt długo… Na jedno pytanie 
mojej mamy: ”(...)czy chciałabyś spróbować?” od razu się zgodziłam. 
Kiedy powiedziało się „A” musiało się również powiedzieć „B” i wy-
brać odpowiednie danie i wtedy z pomocą przyszłam mi mama, która 
pokazała mi ten zwycięski przepis na zupę z jarmużu. Dziś z perspekty-
wy czasu, stwierdzam uczciwie, że poziom konkursu był wysoki,  
a moja wygrana była dla mnie dużym zaskoczeniem. Przyznam rów-
nież, że czasami lubię oglądać programy kulinarne, które można oglą-
dać w telewizji właściwie na każdej stacji, ale nie mogę nazwać samej 
siebie ich fanką. Swojej przyszłości raczej nie wiążę z kulinariami. 
Tymczasem chciałabym wszystkim czytelnikom zaprezentować swój 
przepis na zupę z jarmużu, za sprawą której zajęłam w konkursie naj-
wyższe miejsce na podium. 

„Najważniejszy jest jarmuż” - Weronika Gol laureatka konkursu kulinarnego 

„Zupa z jarmużu”  
według Weroniki Gol  

Składniki:  
 na 6 litrowy garnek: 

- jarmuż (3 garści całego) 

- 5 ziemniaków średniej wielkości 

- 4 marchewki 

- 2 pietruszki 

- 1 mały seler 

- 5 jabłek 

- cebula 

- czosnek 

Sposób przygotowania:  
Warzywa oczyścić i pokroić w małą kostkę, cebulę pod-

smażyć na oleju rzepakowym. Dodać trochę soli i pieprzu 

do smaku. Czosnek posiekać przez praskę. Wkładamy po-

krojone warzywa go garnka, pod koniec gotowania dodając 

podsmażoną cebulkę, czosnek i jabłka pokrojone na cząst-

ki. Następnie wszystko razem zblendować na jednolitą ma-

sę. Doprawić solą i pieprzem. Podawać z gęstą śmietaną 

Przepis miesiąca: „Zupa z jarmużu”  

 
Wspomniała Pani o strojach. Skąd czerpali Państwo pomysły? Każdy 
„stawiał” na swojego patrona czy raczej każdy zdecydował się na tych 
najbardziej znanych i charakterystycznych świętych? 
Pani Magdalena Łoboda: Pomysłów na stroje było wiele. Córka  
z aureolą na głowie i srebrnymi skrzydełkami przebrana była za aniołka, 
syn za papieża a ja za św. Maryję. Początkowo wydawało się to takie 
proste, jednak wymagało pracy rodziców jak i samych dzieci. W na-
szym przypadku białą sutanną papieża była alba po starszym kuzynie, 
którą trzeba było przerobić, a na głowę uszyliśmy okrągłą piuskę,  
tj. małą białą czapeczkę. Ozdobny krzyż udało nam się przygo-
tować z łańcuszka mamy oraz z drewnianego krzyżyka. Pomy-
sły na stroje czerpaliśmy z dobrze nam znanych postaci świę-
tych, które od dzieciństwa znane są naszym dzieciom, tj. Jan 
Paweł II, czy św. Maryja. 
Wśród wszystkich biorących udział w balu dzieci dało się za-
uważyć, iż najwięcej było świętych księży i papieży, co może 
oznaczać, iż w przyszłości może zaowocuje to licznymi powoła-
niami. Wśród osób przebranych nie zabrakło takich świętych 
jak: św. Rita, św. Franciszek, św. Weronika oraz kilkoro anioł-
ków. Dzieci oraz rodzice wykazały się dużą kreatywnością  
i starannością w przygotowaniu swoich stroi. Ksiądz Zbigniew 
Żabiński również wykazał się dużą kreatywnością przebierając 
się za św. Mikołaja, który był bardzo charakterystyczny i łatwy 
do rozpoznania dla biorących udział w balu dzieci. 
 
Po balu wiele mówiło się o jego bogactwie. Podobno było wiele 
słodkości i nagród. Jak pozyskaliście Państwo na to środki 
pieniężne? 
Pani Ewa Lewandowska: O pomyśle zorganizowania Balu ze 
Świętymi usłyszałam od Pani Doroty Pawełczyk przy zbieraniu 
pomidorów w ogródku. Byłam na TAK, a przekonanie księdza 

Proboszcza, który zawsze przychylnym okiem patrzy na takie inicjaty-
wy, było tylko formalnością. Ksiądz Proboszcz objął swoim patronatem 
Bal Wszystkich Świętych i stał się Jego głównym sponsorem. Później to 
już tylko kilka super dziewczyn, które się w to zaangażowały, kilkoro 
rodziców, którzy upiekli ciasta, sponsorzy, pomoc w propagowaniu 
Balu Samorządu Szkolnego, życzliwość GOKu i wyszła świetna zaba-
wa ze Świętymi. Do następnego Balu już tylko 11 miesięcy i 2 tygo-
dnie. Mamy nadzieję na spotkanie z jeszcze większą grupą Świętych, 
naszych orędowników w Niebie. 

Zatem do zobaczenia za rok. Redakcja 
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Masz ciekawe informacje?  Chcesz zamieścić artykuł? Znasz kogoś z nietypowymi zainteresowaniami? 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 

Zapraszamy maluchy 

z rodzicami do cu-

downej zabawy pod-

czas warsztatów lite-

rackich z autorem 

książek dla dzieci - 

Panem Poetą. Naj-

młodsi rozpoczynają 

te zajęcia z szeroko 

otwartymi oczami.  

W końcu nieczęsto 

odwiedza ich ogrom-

ny, prawie dwumetro-

wy Pan z „kokardką” 

na szyi, żółtą walizką 

pełną rekwizytów  

i wielkim workiem 

kolorowych balonów. 

Do czytanych frag-

mentów opowiadań, 

autor przygotował 

wiele niespodzianek, 

przebrań i kreatyw-

nych zabaw. Gwaran-

tujemy mnóstwo 

uśmiechu i dobrej energii, zarówno dla dzieci jak i rodziców!  

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Otwarci na świat- czytel-

nicy w biblio(akcji)”, na które biblioteka otrzymała dofinansowanie ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  

z Funduszu Promocji Kultury. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie  

Pan Poeta SHOW 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie serdecznie zaprasza na 

Niedziela, 22 grudnia 2019 r. godz. 16:00 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2b, 14-105 Łukta 

Sobota, 14 grudnia 2019, godz. 11:00  

Stroiki świąteczne  

Pieczenie pierniczków  

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie 

ul. Kościelna 2b, 14-105 Łukta 


