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               Od Redakcji                       

    

     

      Drodzy Czytelnicy!

 Miło jest nam Państwa poinformować, iż 
otrzymaliśmy pozytywną decyzję sądu na wy-
dawanie Kulturalnika Kulturalnego Kwartalnika 
Miasta i Gminy Mordy.  

 Kulturalnik to unikatowe czaso-
pismo skupiające w sobie treści nie tylko  
o tematyce kulturalnej, ale także oświatowo-pro-
filaktyczno-społecznej. Oddajemy w Państwa 
ręce pierwszy numer. Wierzymy, że każdy znaj-
dzie w nim coś dla siebie.

 Oprócz relacji z wydarzeń kulturalnych 
proponujemy Państwu dział z twórczością poe-
tycką, kącik onomastyczny, poradnik językowy, 
wywiad z Ireną Łukasik, rekomendację czytelni-
czą oraz wiele innych, także interesujących, in-
formacji.

 Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom 
i Darczyńcom. To dzięki ich wsparciu wydanie 
bieżacego numeru było możłiwe.

 Zachęcamy wszystkich chętnych do współ-
pracy. Życzymy miłej lektury.

ŁukaSZ a. WaWRynIuk
 ReDakTOR naCZelny   

 Spis  t reś c i
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koncert stypendialny  
Roberta Gryczki

 W przededniu nocy sylwestro-
wej 2011 r. w Sali Teatralnej Miasta Siedl-
ce w Centrum kultury i Sztuki odbył się 
koncert  pt.: Pocztówka z Siedlec, Miasto  
i Region w piosence i tańcu. Podczas uro-
czystości swoją twórczość zaprezentowali 
stypendyści artystyczni Prezydenta Miasta 
Siedlce, wśród nich związany z Mordami  
ROBERT GRYCZKA, instruktor Chóru Seniora  
z Czepielina, Zespołu Wokalnego z Wyczó-
łek oraz Zespołu ludowego „Podlasianki”.

 

 
 
 
 
 
 
 
    W koncercie  Siedlce – moje   miasto i mój 
region w piosence, nasze zespoły wystąpi-
ły obok takich grup jak Zespół Pieśni i Tań-
ca „Chodowiacy” oraz Chór Miasta Siedlce.  
W wykonaniu naszych seniorów przy akompania-
mencie Roberta Gryczki zabrzmiały utwory: Mor-
dy, ty moja kolebko (Mordy), Od Krześlina deszcz 
idzie (Czepielin) oraz Aj, gdzie żeś jedziesz (Wy-
czółki). 

 Panie i panowie z naszych rodzimych ze-
społów zaskoczyli wszystkich swoim talentem  
i zaangażowaniem. każdy występujący zespół miał 
charakterystyczny strój: „Podlasianki” wystąpiły  
w ludowych strojach, Chór z Czepielina  
w bordowych pelerynach, a Zespół Wokal-
ny z Wyczółek swój ubiór zaakcentował żółty-
mi kwiatami przypiętymi do białych  bluzek.

 Robert Gryczka – niezwykle utalentowa-
ny młody człowiek, ukończył matematykę finan-
sową i nauczycielską na akademii Podlaskiej  
w Siedlcach. Obecnie rozpoczął studia na kie-
runkuach język angielski w nauczycielskim ko-
legium Języków Obcych w Siedlcach i fizyka na 
uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym  
w Siedlcach. Pan Robert jest absolwen-
tem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Łukowie oraz Państwowej Szkoły Muzycz-
nej II stopnia w Siedlcach. Posiada wybitne 
zdolności w tym kierunku - sam komponuje  
i pisze teksty piosenek,  gra na wielu instru-
mentach: na organach kościelnych, fortepianie, 
akordeonie, saksofonach altowym i soprano-
wym oraz na gitarze. Od 2009 roku jest organistą  
w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Siedlcach. 
Jest również korepetytorem głosów tenorowych  
w Chórze Miasta Siedlce. Jednym słowem - człowiek 
renesansu, uwielbiany i podziwiany przez seniorów  
i młodzież z naszego powiatu.  

sem
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Czy warto...

nic nie powtórzy się
i powtórzy
złote skały widzą
 wszystko
w kręgu myśli
i zadumy
ogień- wszystko

rozumem dotykam
 spierzchłe czasy
zamknięte chwile

cierpisz
myślisz- myśliwy z ciebie
  
knujesz

 czy warto

-------------        

 „Niedościgniony czas  ucieczki…”                                    
                        

    B.W. 

niedościgniony czas ucieczki
wiecznie skrywa tajemnice;
wśród tych zawirowań życia
jedna myśl podtrzymuje nas przy życiu.

i świat piękniejszy staje się…

leśny strumień płynie szybko,
zna on swoją metę…
Serce w tęskność popada
widząc te odległości-
- tyle gwiazd na niebie!
Popatrz- one też szukają miłości.

      Juliusz Polski

 
XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  
W MORDACH

 Tego roku Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy zagrała po raz dwudziesty. Ponow-
nie w Mordach mogliśmy przłączyć się do tej 
szlachetnej akcji.     

 Sztab WOŚP mieścił się w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku kultury w Mordach. Jak co roku wo-
lontariusze dopisali. W tym roku kwestowały 22 
osoby, wśród których byli gimnazjaliści i licealiści  
z gminy Mordy. Dzięki ich zaangażowaniu 
i pozytywnej energii udało się zebrać  
2104,07 zł !!!! Wynik ten jest imponujący, bio-
rąc pod uwagę niesprzyjającą aurę (padał deszcz  
i było zimno). Młodzi ludzie postarali się i włożyli 
całe swoje serca, pomagając młodszym, potrzebu-
jącym kolegom. Poza kwestą na ulicach miasta,  
w M-GOk odbył się kurs udzielania pierwszej 
pomocy. Instruktaż prowadził Zespół Medycz-
ny Szkół Policealnych im. prof. Zbigniewa Reli-
gi z Siedlec. kulminacyjnym punktem dnia był 
koncert  hip hopowy, młodego artysty ankul. 
Dla zespołu był to debiutancki występ, który 
można zaliczyć do udanych. Chociaż artysta na 
początku był podenerwowany i przejęty wystę-
pem, to nasza publiczność szybko go ośmieli-
ła i mógł swobodnie rozwinąć skrzydła. Dawno  
w naszym Ośrodku nie było koncertu tego rodzaju. 
Cieszymy się, że mogliśmy pomóc zabłysnąć mło-
dym talentom i to w tak wyjątkowym dniu. 

 Dziękujemy wszystkim zaangażowanym wo-
lontariuszom i ludziom dobrej woli, którzy wsparli 
akcję! 

sem

 Twórczość  (I) Z życ ia  M-GOk
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 Kącik onomastyczny (I)
 

Krzymosze

O n o m a s t y k a  jest dziedziną interdyscypli-
narną, głównie o nachyleniu językoznawczym. 
Zajmuje się nazwami własnymi, takimi jak indy-
widualne nazwy osób, zwierząt, roślin, miejsc w topo-
grafii przestrzennej czy zbiorników i cieków wodnych
Termin pochodzi od gr. onóma, onomatos oznaczają-
cego ‘nazwę, imię’.
 W kąciku onomastycznym będziemy Państwu 
przedstawiali pochodzenie nazwisk, imion oraz nazw 
miejscowcyh. W bieżącym numerze przedstawiamy 
ciekawostki związane z miejscowością Krzymosze.

 krzymosze to malownicza wieś położo-
na 11 km na wschód od Siedlec w województwie 
mazowieckim, nieopodal rzeki liwiec. Jej nazwa 
pochodzi od Krzymosz w formie liczby mnogiej, 
przejściowo też z sufiksem -yce. Prawdopodobnie 
etymologia tego wyrazu bierze swój początek od 
apelatywu (wyrazu pospolitego) «krzem», «krze-
mień», ze zmianą barwy samogłoski przed spół-
głoską sonorną (czyli taką, która nie ma odpowied-
nika bezdźwięcznego: m, m’, n, n’, ń,ł, l, r).
 Pierwsza wzmianka o tej miejscowości po-
jawia się w 1471 r. pod nazwą Wielgori, w 1529 r., 
- pod nazwą Wyelgor, dwa lata później – Vyelgor 
Crzimossa, w 1546 r. - Vielgor Crzimoshe, w latach 
1552,1580 i w 1620 – Krzimosze. Trzeba pamię-
tać, że właśnie w XVI w. kształtuje się literacki ję-
zyk polski i stąd mogą pochodzić owe oboczności

onomastyczne. W dokumentach z 1786 r. nazwa 
wsi została zapisana z sufikem -yce (Krzymosz- 
yce), a rok później już jako Krzymosze. W księgach
hipotecznych dobra krzymosz posiadają przy-
domek Bajki, w spisie zaś z 1827 r. – Boj-
ki, potem zaś tylko pierwszy człon (1877, 
1883, 1952, 1967, 1981). Wynika więc, iż daw-
niej wieś nosiła nazwę Wielgory-Krzymosze,  
a od połowy XVI w. już tylko Krzymosze. 
 W 1827 r. było w krzymoszach 25 domów 
i 182 mieszkanców, a w 1883 – 50 domów i 290 
mieszkańców. Dane te dowodzą, że w jednym domu 
było ok. 6-7 osób. W rzeczywistości pod jednym 
dachem żyło razem kilka pokoleń. Przed rokiem 
1864 do dóbr krzymoskich należała wieś zarobna 
Wielgórz, w której 18 włościan uwłaszczono na 529 
morgach. W 1851 r. na miejscu dość starej kaplicy 
wzniesiono nową. W poprzedniej do 1678 r. mieś-
ciła się w ołtarzu mała statua rzeźbiona z drzewa. 
Przedstawiała ona siedzącego Chrystusa i słynęła  
z licznych cudów. Prawdopodobnie ówczesny właś-
ciciel majątku zezwolił na jej przeniesienie do kościo-
ła OO. Bernardynów w Łukowie. na miejscu figur-
ki pozostawiono tylko olejny obraz, lichego pędzla. 
Mimo tego miejsce to było wciąż licznie odwiedzane. 
 krzymosze od 1809 r. znajdowały się w grani-
cach księstwa Warszawskiego w departamecie sied-
leckim, od 1815 r. – w orębie królestwa Polskiego 
(1816-1837 – woj. podlaskie, 1837-1845 – gubernia 
podlaska (na podstawie ukazu cara Mikołaja I z 23 
lutego/7 marca 1837 r.), 1845-1867 – gub. lubelska, 
1867-1912 – gub. siedlecka). W czasie II RP teryto-
rialnie należały do woj. lubelskiego, do 1975 r.– woj. 
warszawskiego, a w latach 1975-1999 – siedleckiego. 

Łukasz W.
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 Poradnik językowy (I)
 Każdemu zdarza się popełniać błędy językowe. 
Mogą to być pomyłki natury gramatycznej (fleksyjne, 
składniowe), leksykalne (wyrazowe, frazeologiczne i sło-
wotwórcze),  fonetyczne (wymawaniowe), stylistyczne 
bądź błędy zapisu (orotgraficzne i interpunkcyjne). 
 W tym numerze zwrócę uwagę na dwa najczęś-
ciej popełniane przez Polaków błędy językowe. Rażące 
jest ponadto to, iż popełniają je nader często osoby pub-
liczne (politycy, prezenterzy telewizyjni itp.)
 Żyjemy już w XXI wieku.. Zatem poprawna jest 
konstrukcja: Miało to miejsce w dwa tysiące pierwszym/
drugim/dwunastym (2001/2002/2012) roku. Błędna 
zatem jest wymowa, gdzie używamy wszystkich czło-
nów jako liczebników porządkowych (w dwutysięcz-
nym pierwszym/drugim/dwunastym roku). użycie li-

czebnika dwa tysiące jako porządkowego jest możi-
we tylko w przypadku roku 2000. a więc: Dzia-
ło się to w roku dwutysięcznym (2000) - nie: 
w roku dwa tysiące. analogicznie: mówimy  
w roku tysięcznym/tysiącznym (1000 r.), ale nie mówimy 
już: w roku tysięcznym dziewięćsetnym dwunastym, tyl-
ko tysiąc dziewięćset dwunastym (1912). 
 Drugim częstym błędem Polaków jest wymowa 
czasowników włączać [włonczać] i wyłączać [wyłonczać], 
które są wymawiane jako [włańczać] i [wyłańczać]!!! 
najprościej jest skojarzyć sobie wyrazy pokrewne, któ-
re szybko pomogą nam wskazać poprawną wymowę. 
Zatem, mówimy: włącznik [włoncznik], a nie [włancz-
nik], wyłącznik [wyłoncznik], a nie [wyłancznik].  Wy-
razem podstawowym w tym przypadku jest rzeczownik 
łącze [łoncze], którego nie wymawiamy jak [łancze]...
 Jak widać, nie trzeba znać znakomicie zasad języ-
ka polskiego, by domyśleć się poprawnych form - w po-
wyższych przykładach - fleksyjnej i fonetycznej.        Ł.W.



Z życia M-GOk

Wielki bal –  wspomnienie

 Wieczorem 11 lutego od-
był się wielki bal dla Kół Emerytów  
i Rencistów z terenu Gminy Mordy. Organizato-
rem tej imprezy był Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Mordach. 

 Z zaproszenia M-GOk skorzystali Seniorzy 
z: Radzikowa Wielkiego, Radzikowa-Stopek, Radzi-
kowa-kornicy, krzymosz, Wielgorza, leśniczówki, 
Wyczółek i Czepielina. Mimo mroźnej aury, fre-
kwencja dopisała. Bal rozpoczęła uroczystym powi-
taniem dyrektor M-GOk, Marlena Soszyńska, która 
przedstawiła wszystkim zgromadzonym nowego in-
struktora M-GOk, Łukasza Wawryniuka. Wieczór 
poprowadził i swoim głosem uświetnił Robert Grycz-
ka. niespodzianką dla Seniorów było pojawienie się 
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy oraz zastępcy 
burmistrza. Tego niezwykłego wieczoru wzięły tak-
że udział osoby z zaprzyjaźnionej Gminy Zbuczyn, 
którzy, zafascynowani działalnością keiR w krzy-
moszach, planują wstąpić w jego szeregi. 

  
 Impreza zaczęła się od uroczystego białe-
go walca. na wszystkich uczestników balu czekały 
świetna muzyka, wiele zabaw oraz nauka… rumby. 
nie zabrakło także prezentacji najnowszych pieś-
ni stworzonych przez Seniorów. Członkowie koła 
z Radzikowa zaśpiewali dwie piosen-
ki ułożone specjalnie na cześć dyrektor  
M-GOk oraz na cześć p. Beaty Mistrzuk – instruk-
torki M-GOk w Mordach. 

 Balowi towarzyszyło oficjalne otwarcie wy-
stawy prac Ireny Łukasiuk z Czepielina. 
 Wszyscy uczestnicy tego wspaniałego wie-
czoru byli zachwyceni przedsięwzięciem M-GOk 
i z niecierpliwością czekają na kolejny bal w tym 
roku. 
 Robin

 
6 Kulturalnik    Nr 1/2012    Rok I

Fot. M-GOk

Fot. M-GOk

Fot. M-GOk

Fot. M-GOk



edukacja

Rozkwitać we własnym biznesie 

wywiad ze słuchaczką kierunku florystyka  
w Policealnej Szkole eDICuS w Siedlcach

-Skąd pomysł na florystykę? 
- Szkoły wyższe nie gwarantują dziś zawodu, zawo-
dówki też nie. natomiast florystyka to dość niespoty-
kany kierunek, a w dodatku ma w sobie coś fascynu-
jącego. Wcześniej nie miałam pojęcia, że prawdziwe 
„cuda” można zrobić z mchu, kory, szyszek czy ga-
łęzi. Przekonałam się, że kwiat to serce kompozycji, 
a cała oprawa rośnie dookoła nas. Widać, że popyt 
na kwiaty wzrasta, a oryginalne i modne bukiety 
ciężko dostać w mniejszych miejscowościach. Do 
tego myśl o własnej kwiaciarni jest bardzo kusząca.

- Ale EDICUS to nie szkoła biznesu, 
nikt tu nie powie jak rozkręcić interes. 
- Wręcz przeciwnie! Już na II semestrze po-
wiedziano nam jak założyć własną działalność.  
W dodatku jest nas wiele – mamy wspólne zainte-
resowania, pasje, część już pracuje w zawodzie i się 
dokształca. Ich doświadczenie jest bardzo budują-
ce, a często i pani prowadząca też coś podpowie. 

- Ta szkoła to pewnie dla Pani nie lada wyzwanie?
- Owszem, muszę poświęcić wiele weekendów. Do 
tego czas wolny spędzam na nauce, a dzieci mają 
trochę mniej mamy. ale pamiętam też ich uśmiech-
nięte buzie jak przyniosłam własnoręcznie zrobio-
ny stroik świąteczny. Mąż też jest ze mnie dumny 
jak widzi piątki w indeksie. To moje małe sukcesy.

- Więc warto? 
- Warto! Jeśli nie dla tej wyśnionej kwiaciar-
ni, to chociaż dla siebie. By móc zerwać pro-
ste kwiaty z przydomowego ogródka, a na stole  
w kuchni postawić wyszukany, elegancki bukiet. 

- Brzmi kusząco. I te kolory, zapachy, piękne kompo-
zycje cieszące oko naprawdę relaksują. A kwiaciarnia 
jak już się otworzy, to zostaje na długie lata.  Może 
rzeczywiście warto wejść w ten kwitnący biznes?
- Od czegoś trzeba zacząć, może od szkoły?

Basia

Wydarzenia kulturalne

Sukces Podlasianek

 Zespół ludowy koła Gospodyń Wiejskich 
Podlasianki z Mordów zajął drugie miejsce pod-
czas XIX Prezentacji ludowych Zwyczajów i Po-
traw Ostatkowych ,,kusaki”.
 kusaki, zwane obecnie zapusta-
mi, obejmują ostatnie dni karnawału.  
W prezentacjach wzięły udział także zespoły La-
linianki z lalin, Wolinianki  z Woli Serockiej  
i Zespół kGW z Trzcińca.  Zespoły przygotowy-
wały się do ,,kusaków” pod okiem Wandy Księżo-
polskiej – etnografki z Centrum kultury i Sztuki

oraz Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
 Zespół Podlasianki w ostatnich miesiącach 
został wyróżniony na Scenie Teatralnej Centrum 
kultury i Sztuki w Siedlcach podczas Jesiennych 
Wieczorów i Kolędników.

Wasal

 
7Kulturalnik    Nr 1/2012    Rok I

Fot. CkiS Siedlce

Fot. edicus 



Specjalnie dla Kobiet

 Na Gminny Dzień Kobiet, zorganizowa-
ny przez M-GOK w Mordach, przybyło prawie 
140 Pań z Mordów i okolicznych miejscowości. 
 Ten niezwykły wieczór, przygotowany spe-
cjalnie z myślą o mieszkankach Miasta i Gminy 
Mordy, rozpoczął się o godzinie 17.oo. Przychodzą-
ce Panie witali pracownicy M-GOk. na Sali Wi-
dowiskowej w blasku świec czekały na nie herbaty 
i kawy oraz ciasta (sprawka mężczyzn). Imprezę roz-
poczęła dyrektor M-GOk, Marlena Soszyńska, witając 
wszystkie przybyłe Panie. następnie serdeczne życzenia 
w imieniu płci brzydkiej złożył zgromadzonym kobie-
tom Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Jerzy Wąsow-
ski. Zaznaczył on, że bez nich świat nie byłby kolorowy. 
 na Panie czekała profesjonalna prezentacja 
kosmetyczna ORIFlaMe   SWeDen.  Przedstawiciel 
firmy firmy opowiedział jak należy pielęgnować kobie-
cą skórę ciała, twarzy, rąk i stóp, jak dobierać kremy  
i kosmetyki kolorowe, jak trafnie odzwier-

ciedlić swoją osobowość poprzez zapach,  
a także jak dbać o zdrowie i piękno wewnętrzne. Po 
prezentacji uczestniczki spotkania wzięły udział  
w losowaniu wyjątkowych kosmetyków prestiżowej
szwedzkiej firmy. na zakończenie tej części wie-
czoru można było przetestować kosmetyki, pora-
dzić się autoryzowanego przedstawiciela ORIFla-
Me, a także otrzymać katalogi z bieżącą ofertą firmy.
  Drugą część spotkania wypełnił koncert  
w wykonaniu Roberta Gryczki, który, grając na pia-
ninie i śpiewając, przenosił wszystkich zebranych  
w różne muzyczne klimaty. nie zabrakło wspólnego 
śpiewania i muzycznych anegdot.
 na zakończenie każda z Pań otrzymała krepino-
wą różyczkę. 

Looz
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Felieton
należy nam się i kultura,  

i rozrywka
 Człowiek potrzebuje kultury i rozrywki. Żeby 
zachować odpowiednie proporcje, trzeba chwilkę za-
stanowić się nad różnicami tych dwóch pojęć. Chyba 
że żadnych proporcji zachowywać nam się nie chce, bo  
i do tego mamy przecież prawo. Znacie na pewno wielu 
ludzi nie znających umiaru w różnych sprawach i któ-
rzy nie zachowują w swoim życiu proporcji, którzy żyją  
i mają się całkiem nieźle (sama dopóki nie widzę, że ktoś 
przez nich płacze – bardzo takich ludzi lubię). Jeśli jed-
nak wolimy w swoim życiu mieć jako taki ład – trzy-
mamy się pewnego porządku i proporcji. na przykład 
codziennie jemy chleb, który nie smakowałby tak, gdyby 
piekarz należał do ludzi lekceważących proporcje. Cie-
kawe co wyszłoby, gdyby wlał do miski szklankę wody, 
10 kg mąki i żadnych drożdży, mieszał minutę i wstawił 
do pieca nagrzanego do temperatury pokojowej na, po-
wiedzmy, pół dnia, bo taki miałby pomysł. 
 ale wróćmy do rozrywki i kultury. najpierw do 
rozrywki, którą przeważnie wolimy od kultury, bo koja-

rzy się nam z odpoczynkiem i przyjemnością. I bar-
dzo dobrze! każdemu należy się odpoczynek i przy-
jemności. każdy ma swoją ulubioną rozrywkę (gra 
komputerowa, dyskoteka, serial obyczajowy czy kolo-
rowy program telewizyjny, komedia w kinie, czytadło 
do poduszki, itd.). „Rozrywając się” w ulubiony spo-
sób wyłączamy wysiłek, nastawiamy się na miłe mija-
nie czasu i jest super. Odpoczywamy, odreagowujemy 
stres i zmęczenie. nasze ciało i umysł to lubi! leni-
wie spędzać czas, nie myśleć, bawić się… nareszcie…
 Jest w tym jednak pewna pułapka. Jeśli stawia-
my wyłącznie na rozrywkę – rozleniwiamy swojego 
ducha, czy jak kto woli – swoją wrażliwość. nieuży-
wana wrażliwość – zanika, a kiedy zaniknie, patrzymy 
wokół siebie i widzimy tylko nIC WaŻneGO, nIC 
PIĘkneGO, nIC STRaSZneGO. nIC. na życie pa-
trzymy jak na serial – przez szkło. I nawet nie czujemy 
się puści w środku, bo nie zdajemy sobie z tego sprawy.  
I sami tego w lustrze nie widzimy. Że w oczach jest pusto, 
tępo (patrzą, ale nie widzą). Że usta są cały czas otwar-
te – (bo uszy nie słyszą - więc te usta cały czas mówią 
albo rozchylone dziwią się, że tak cicho i tak nieswojo 
się zrobiło)… Ratuj człowieka, u którego widzisz obja-
wy zaniku wrażliwości! Porozmawiaj z nim kultural-
nie, ożyw jego myśli zanim serce zamieni się w kamień.

DOKOŃCZENIE NA STRONIE 19

Z życia M-GOk

Fot. M-GOk
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TANIE UŻYWANE 

PODRĘCZNIKI 
skup-sprzedaż

Siedlce, ul. Wojska Polskiego 66
tel. 514-822-666

Czynne: pn.-pt. 9.00-17.00
sob. 9.00-13.00
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posmakuj życia!

LOKATA 
WAKACYJNY ZYSK
Lokata 5-miesięczna, 
oprocentowanie 6,20%
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P o z n a j  u n i k a l n e  m o ż l i w o ś c i  O R I F L A M E ! 
Możesz zarabiać pieniądze, poznawać nowych ludzi i świetnie się bawić!

Czekają na Ciebie bezpłatne szkolenia kosmetyczne i biznesowe!
   Zostań swoim szefem - sam decyduj ile chcesz zarabiać i kiedy pracować...

  Zadzwoń lub napisz:
  661-734-188
  lukasz.wawryniuk@oriflame.biz

 Tu jesT miesjce na 
Twoją reklmaę!!!

SkonTakTuj Się  
z redakcją!!!

Tel. 25 6415442
kulturalnik.mordy@gmail.com

SZKOŁA W 100% BEZPŁATNA 

KIERUNKI DO WYBORU:

 * TECHNIK BHP
 * TECHNIK ADMINISTRACJI
 * TECHNIK INFORMATYK
 * TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
 * TECHNIK GEODETA
 * FLORYSTA

 EDICUS
 Szkoły Policealne i Liceum dla Dorosłych
 Plac Tysiąclecia 23
 08-110 Siedlce
 tel.: (25) 644 32 42



Z życia M-GOk

Wspomnienie ferii

 W zajęciach feryjnych organizowanych 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek kultury wzię-
ło   udział  osiemdziesięcioro  dzieci  z  Miasta  
i Gminy Mordy. Oferowane przez nas formy spę-
dzania wolnego czasu podczas przerwy  zimowej 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci chęt-
nie brały udział w zabawach integracyjnych, ale  
w szczególności przypadły im do gustu zajęcia pla-
styczno-manualne, które poprowadzili zaproszeni, 
niezwykle utalentowani, przyjaciele domu kultury. 

 Krystyna Noszczak  – przewodnicząca Ze-
społu ludowego Podlasianki, która znana jest 
również z przepięknych, własnoręcznie robio-
nych kwiatów z bibuły, uczyła dzieci tej trud-
nej sztuki. W efekcie pracy powstały tulipany  
i róże, które uczestnicy warsztatów z dumą 
prezentują swoim najbliższym. Są duże szan-
se na to, że najmłodsi pójdą w ślady artystki  
i, tak jak ona, będą tworzyć naręcza kwiatów  
z bibuły, które niejeden pomyli z ich żywymi  
odpowiednikami. W trakcie zajęć dzieci odkryły  
w sobie pasję tworzenia. na kolejne warsztaty zapro-
siliśmy panie z koła Seniorów z Czepielina: Alinę 
Niewęgłowską   i  Irenę Łukasiuk - następne talenty, 
które posiadamy w gminie Mordy. 

 alina niewęgłowska zachwyciła wszyst-
kich pracami, które przywiozła ze sobą: obrazka-
mi wykonanymi techniką haftu krzyżykowego, 
wstążkowymi jajami, haftowanymi serwetkami  
i obrusami dzierganymi na szydełku. Z podziwem 
patrzyliśmy na anioły i koszyczki misternie robione 
na szydełku, a potem przez wiele godzin usztywnia-
ne i formowane. nie mogliśmy wyjść z zachwytu pa-
trząc na cudne rękodzieło i zazdrościliśmy hobby, 
przy którym trzeba wykazać się toną cierpliwości 
i zaangażowania. Podczas gdy starsze dziew-

częta pod okiem mistrzyni ćwiczyły robót-
ki ręczne, Irena Łuksiuk  pokazała młodszym 
dzieciom, jak piękne kwiaty można robić z kó-
łek wycinanych z papieru. Tą metodą powsta-
ły bukiety, które dzieci wręczyły swoim bab-
ciom z okazji ich święta. na koniec pani Irena

wręczyła dzieciom swoje wiersze  
z imienną dedykacją.   

 Dzięki wsparciu Rady Miejskiej  
w Mordach dzieci obejrzały spektakl teatral-
ny, pt. Doktor Dolittle  w wykonaniu aktorów 
Studia Małych Form Teatralnych „aRT-Re”  
z krakowa. Przygody największego przyjaciela 
zwierząt wzbudziły uśmiech na buziach młodych 
widzów, a ogromną radość sprawiła im możliwość 
aktywnego udziału w przedstawieniu. 

 Oprócz prac typowo manualnych, nie za-
brakło zajęć kulinarnych, które dzieci sobie upo-
dobały. Własnoręcznie przygotowane zapiekanki 
smakowały w szczególny sposób, bo udekorowane  
i przyprawione były wedle własnego uznania.

 Drugi tydzień ferii rozpoczął się od wy-
cieczki do Siedlec. Zwiedziliśmy katolickie  Radio 
Podlasie oraz rzucaliśmy się śnieżkami w parku. 
następnego dnia, podczas zajęć z panią Ireną Łu-
kasiuk, dzieci wykonały książeczkę o Misiu.

 

  
 kolejnym gościem zajęć feryjnych  
w Ośrodku kultury była Magdalena Papakul.

 

 
13Kulturalnik    Nr 1/2012    Rok I

Fot. M-GOk

Fot. M-GOk



Mistrzyni rękodzieła przeprowadziła warszta-
ty tkackie. Dzieci z ogromną chęcią wyplata-
ły kolorowy chodniczek, który możemy podzi-
wiać w domu kultury. Zanikające rzemiosło 
zostało docenione przez młodych  uczniów, 
którzy na koniec odebrali certyfikat udziału  
w warsztatach z tkactwa. 
 Przedostatni dzień fe-

rii przepełniony był duchem walki  
i rywalizacji sportowej. Maciej Kośmider - prze-
sympatyczny nauczyciel wychowania fizycznego 
zorganizował dzieciom zawody sportowe. najlepsi 
sportowcy za swoje osiągnięcia zostali nagrodzeni. 

 

 Podczas balu przebierańców, który kończył 
feryjne spotkania w M-GOk, dzieci bawiły się, 
śpiewały i tańczyły. Takie atrakcje przygotowało 
dla nich Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wraz 
z księdzem Pawłem Bieleckim. Pląsy przy wtórze 
gitary, zabawy integracyjne i konkursy z nagroda-
mi wzbudziły wiele radości. kulminacyjnym mo-
mentem były wybory na najlepsze przebranie. na 
koniec balu wszyscy uczestnicy otrzymali upomin-
ki w postaci aniołków.

sem

Wydarzenia kulturalne

Jarmark  z tradycją

 W Mordach odbywa się jeden jar-
mark rocznie. Jego czas przypada na po-
czątek marca i jest organizowany zawsze  
w czwartek po dniu Św. Kazimierza (4 III).

 kaziuki są wydarzeniem plenerowym, którego 
tradycja sięga XVII w., kiedy król Jan kazimierz nadał 
Miastu Mordy przywilej organizowania jarmarku.
 W tym roku Kaziuki w Mordach odbyły 
się w Dzień kobiet. Jarmark uroczyście otworzył 
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. na stoiskach 
z rękodziełem, które cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem, można było zakupić prace lo-
kalnych artystek: wycinanki  Ireny Łukasiuk  
i prace szydełkowe Aliny Niewęgłowskiej z Cze-
pielina, kwiaty z bibuły Krystyny Noszczak oraz 
wyroby tkackie Magdaleny Papakul z Mordów. 
 W części artystycznej wystąpiły Ze-
spół ludowy Podlasianki z Mordów oraz 
Grupa NIWA z Krzeska-Królowej Niwy pod 

kierownictwem ewy Jurkowskiej. Swoje umie-
jętności zaprezentowali także Wiesław Iwa-
nowski oraz Barbara Chromiec. Rys historycz-
ny jarmarku przygotowało Gimnazjum nr 1  
w Mordach. Strażacy z OSP w Mordach, którzy ak-
tywnie włączyli się w organizację imprezy, z okazji 
100-lecia istnienia jednostki, serwowali pyszne kieł-
baski, kaszankę i napoje. W bieżącym roku zmieniła 
się lokalizacja Kaziuków. Zostały przeniesione z uli-
cy armii krajowej na plac przed OSP i ulicę Parkową. 
 na jarmark zjechali kupcy z całej okolicy. Pogo-
da dopisała i Kaziuki cieszyły się dużą popularnośćią.
  alb
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Z życia M-GOk

260 tys. zł dla M-GOK  
w Mordach

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mor-
dach  zakwalifikował się do III Priorytetu progra-
mu DOM KULTURY+ realizowanego przez Naro-
dowe Centrum Kultury. 

 W ramach III Priorytetu programu DOM 
kulTuRy + „Infrastruktura domów kultury” 
Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Mordach 
pozyskał dofinansowanie na remont i moderni-
zację M-GOk na kwotę aż 260 000 zł. O dotację  
z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa narodowego  
ubiegało  się  479  różnych instytucji  kulturalnych 
z całej Polski.  
 Program DOM kulTuRy+ składa się  
z trzech priorytetów: Priorytet I -  Szkolenia był 
pierwszym i zasadniczym etapem w stronę zmia-
ny wizerunku i funkcjonowania lokalnych pla-
cówek kulturalnych. udział w nim pozwolił zwe-
ryfikować oraz ocenić umiejętności i działania,  
a w dalszej kolejności dostarczył wiedzy i kwalifi-
kacji do kierowania nowoczesnym domem kultu-
ry. W ramach tego priorytetu realizowany był cykl 
szkoleń podstawowych i uzupełniających. Warun-
kiem udziału w dalszym etapie programu Dk+ było 
opracowanie Strategii Rozwoju Ośrodka Kultury  
w Mordach na lata 2010-2015.
 Priorytet II – Rozwój  tym razem był krokiem 
w kierunku zmiany jakości pracy, wprowadzania 
nowych rozwiązań w domach kultury. Został on 
pomyślany jako konkurs o dofinansowanie kon-
kretnych działań edukacyjnych i animacyjnych. 
W ramach priorytetu można było uzyskać dofinan-
sowanie na realizację działań edukacyjnych, arty-
stycznych i integracyjnych opartych na współpracy 
i partnerstwie. Dzięki projektowi reaktywowana zo-
stała orkiestra dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mordach, odbywały się nauka gry na gitarze dla 
dzieci i młodzieży oraz zajęcia z instruktorem śpiewu 
dla Chóru Seniora z Czepielina, Zespołu Wokalnego 
z Wyczółek i Zespołu ludowego „Podlasianki” z Mor-
dów. Ponadto przeprowadzono warsztaty wokalno-
-muzyczne dla młodzieży oraz kurs dla wolontariuszy. 
Młodzież w wieku gimnazjalnym uczestniczyła  
w szkoleniach z psychologiem, instruktorami te-

atralnym, harcerstwa i plastyki. Odbyły się tak-
że zajęcia wakacyjne oraz imprezy plenerowe. 
Zakończenie projektu świętowano koncertem, 
na którym swoje talenty zaprezentowali wszy-
scy uczestnicy. Priorytet II realizowany był  
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „naszym Dzie-
ciom” w Mordach, jednostką OSP w Mordach oraz 
z katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży  
w Mordach.  
 Priorytet III - Infrastruktura stanowi mate-
rialne uzupełnienie dwóch poprzednich prioryte-
tów. To ogromna szansa na polepszenie warunków 
działalności kulturalnej w gminie Mordy. Udział  
w Programie wymagał od nas wiele pracy i zaanga-
żowania, ale, jak widać, wysiłek opłacał się – po-
wiedziała dyrektor M-GOk Marlena Soszyńska.

msbmlw
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Wywiad z artystą (I)

W kwiatach widzę  
piękno świata…

 Jesień  życia nie musi być nudna i bezowoc-
na. Może być bardzo twórcza i piękna. Irena Łuka-
siuk łączy w sobie romantyczne spojrzenie na świat  
z pędem życiowym Henri Bergsona. Wykonuje 
wycinanki podlaskie, maluje, pisze poezję i pro-
zę, śpiewa w chórze. Kiedyś także grała na man-
dolinie. W poniższym wywiadzie przekonuje, że 
nie warto tworzyć do szuflady. Z Artystką z Cze-
pielina rozmawiali Beata Mistrzuk oraz Łukasz 
Wawryniuk.

- Pani Ireno, w naszym regionie jest pani znana jako twór-
czyni wycinanek ludowych. Skąd taka pasja? Kiedy się na-
rodziła?
- Ta pasja trwa długo, tylko się przeistacza. Początkowo 
bardzo interesowało mnie malowanie. Było to w latach 
80. Dosyć dobrze mi to wychodziło. Teraz maluję tylko 
od czasu do czasu. Potem zaczęłam wycinanki serwet-
kowe, z takimi wzorami, jakie robi się na szydełku. Zro-
biłam ich około 150. każda była inna, miała inne cięcia 
i wzory. Sama się dziwię, że mam tak sporo pomysłów. 
Przychodzą mi one szybko. Zamknę oczy i już wiem 
co mam zrobić. Zobaczyłam, że to „chwyciło”. a jak się 
człowieka chwali, to on rośnie. Dobre słowo motywuje. 
Jeśli ktoś coś docenia, to chce się to jeszcze lepiej robić. 
Dlatego zaczęłam kupować różne broszurki dotyczą-
ce origami. Zaczęło mi to odpowiadać, ale było to dla 
mnie za trudne. Był tam piękny łabędź, na którego trze-
ba było pociąć ze 12 zeszytów, żeby ten ptak wyszedł. 
Pomyślałam sobie: „nie, ja się wezmę za kwiaty”. Pierw-
sze moje kwiatki były najprostsze, złożone z samych kó-
łek. Wymyślałam różne kompozycje. Zaczęłam składać 
papierowe kółka na różne sposoby i widziałam, że coś  
z tego będzie. Inne mi nie pasowały, więc je wyrzucałam. 
Z tego można robić przeróżne kompozycje, jakie sobie 
wymyślę. Zależnie od nacięcia mogą powstawać astry, 
dzwoneczki i każde inne kwiaty. nieskończenie wiele 
kombinacji. Wszystko zależy od wyobraźni. 

- Kiedy zrobiła Pani pierwszą wycinankę? 
- Było to na początku lat 90. 

- Jak przebiega wykonanie takiej wycinanki i jak długo to 
trwa? 
- najpierw wycinam wszystkie elementy: kółka, róż-
ne listki. Zajmuje mi to około 4 dni. Jeśli zrobię tego

dość dużo, mogę zacząć układać kompozycje. Gdy mi 
wszystko pasuje, przyklejam. Ważne jest tu zachowanie 
symetrii. Jestem ostatnio często zapraszana do szkół i na-
uczyciele plastyki są bardzo zainteresowani tą techniką. 
Dzieci także. Wszyscy są zdziwieni, że z takiej błahostki 
– takiego kółeczka – można mieć masę pomysłów. Pro-
sta sprawa, tylko trzeba użyć choć troszkę wyobraźni. 

- A więc istota piękna tych wycinanek tkwi tak naprawdę 
w ich prostocie, prawda? 
- Dokładnie. 

- Trzeba dołożyć tylko swoją wyobraźnię i wychodzi takie 
arcydzieło. 
- Tak. Dużo siły dał mi udział na ludowych prezenta-
cjach targowych podczas tegorocznego V Siedleckiego 
Jarmarku Św. Stanisława. Odwiedziła moje stanowisko 
pewna pani mecenas i zapytała, czy sprzedam jej kil-
ka prac. nie byłam nastawiona na razie na sprzedaż. 
Wybrała sobie 3 moje prace. Mało tego. Za parę minut 
widzę, że ta pani prowadzi swoją koleżankę. Powiedzia-
ły, że te wycinanki to arcydzieła, oprawią je w ramki  
i powieszą w swoich kancelariach. Odwiedziłam też je-
den ze sklepów plastycznych w Siedlcach, by zakupić 
kilka rzeczy do wykonywania moich wycinanek. Pani ze 
sklepu oszalała i dała mi od siebie obraz, by w zamian 
otrzymać jedną wycinankę. Dzieci ze szkół korzystają  
z moich pomysłów i robią laurki. Ja mam ciekawe pomy-
sły, ale ktoś podejrzy co i jak robię, to ma jeszcze lepsze. 
Ile ludzi, tyle pomysłów. I to się tak rozszerza. nie jest to 
nic trudnego, tylko trzeba mieć trochę wyobraźni. 

- Oczywiście, ale też trzeba ją wykorzystywać i kształto-
wać, rozwijać. Widzimy, że Pani ze swojej wyobraźni ko-
rzysta ze wszystkich sił. Pani Ireno, co pragnie Pani wy-
razić w swoich pracach? Co chce Pani przekazać innym 
robiąc takie przepiękne wycinanki?
- Co chcę przekazać? Że życie jest piękne. My so-
bie nawet nie wyobrażamy, że świat, który nas ota-
cza, jest piękny. Przeżyłam dużo, bardzo dużo. Gdy 
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mi było smutno i źle, podchodziłam do kwiatów.  
I od razu smutek odlatywał w dal. Widziałam to piękno, 
więc nie ma co się rozżalać. Mam 73 lata i nadal jestem 
w ruchu. Ja widzę tę radość życia. a najbardziej kocham 
dzieci. One są takie niewinne. Pragnę przekazywać  
w moich pracach, żeby wszyscy ludzie się miłowali i do-
strzegali piękno w prostocie życia. nic nie jest ważne jak 
oko koloru, jak to, co nas otacza.

- Czy są takie momenty, kiedy Pani najczęściej tworzy? 
- Rano i wieczorem. Dziś wstałam o godzinie trzeciej 
rano. kiedyś prosiłam Boga, żeby mój los się trochę 
zmienił. na lepsze. Przyrzekłam sobie, że życie moje bę-
dzie piękne. 

- I stara się Pani, żeby tak było? 
- Tak. Doszłam do wniosku, że mam w sobie coś 
takiego, że kochają mnie nawet zwierzęta. Mam  
3 pieski. nie czepiam ich, nikomu krzywdy nie zro-
bią. Gdy wyjeżdżam, wyczują kiedy wracam i wy-
chodzą po mnie na szosę, siadają pod krzakiem, cze-
kają. a raz nie wiedziały którędy wrócę. I co one 
zrobiły? Rozstawiły się. każdy w innym miejscu. 
Jest we mnie coś, ze te zwierzęta się do mnie garną. 

- Zwierzęta też potrafią wyczuć dobre serce.
- Może. (uśmiech) 

- Wiemy, że Pani tworzy nie tylko takie piękne wycinanki, 
ale też jest Pani autorką wierszy i opowiadań. Czy nadal 
Pani pisze?
- Tak, choć teraz rzadziej niż kiedyś. 

- Jakie tematy porusza Pani w swoich wierszach? Czego 
dotyczą? O czym mówią?
- Po pierwsze, mimo swojego wieku, jestem niezmiernie 
zapalonym kibicem. Dla mnie boks, pływanie, siatków-
ka, każda dziedzina sportowa jest ciekawa. a jeszcze jak 
Polacy wygrywają, to łzy mi płyną z radości. Po drugie, 
miłość do Ojczyzny. Szalenie kocham swój kraj. Mój 
kraj był piękny, pomimo, że maczałam chleb w wodzie  
i sypałam cukrem. W Polsce rdzennych Polaków już 
mało zostało. Śledzę na bieżąco co dzieje się w polskiej 
polityce. Byłam ostatnio na osobiste zaproszenie u po-
sła Tchórzewskiego, rozmawiałam z nim. Polska została 
zniszczona totalnie. ludzie z kilkoma fakultetami wyci-
nają pieczarki. Po wojnie było źle, ale nie tak jak teraz… 
nienawidzę tej nieuczciwości! I to staram się wyrazić po-
przez poezję. Życie nie jest usłane różami. Różnie bywa. 
Piszę także wiersze i opowiadania dla dzieci. W opowia-
daniu Moje życzenia (marzenia) czynię powrót do mo-
ich lat młodzieńczych. Tego piękna było wszędzie peł-
no. na każdym kawałeczku ziemi. Tyle było kolorów, że 
człowiek się zachwycał. Łany zboża pachniały chlebem.  
a dziś chleb już nie pachnie prawdziwym chlebem... 

- Kiedy Pani  najczęściej pisze? W jakich momentach?
- Piszę w zależności od potrzeby i natchnienia. Często, 
idąc w niedzielę na spacer do lasu, mijam nieznane mogi-
ły. Grób Żyda Bruna. I mam różne myśli. Wyciągam ołó-
wek i kartkę, i piszę. Zapisuję, bo myśl poetycka szybko 
ulatuje z głowy.

- A tym bardziej tak poprawa poetycko… 
- Tak. Dlatego ja to sobie zapisuję. najczęściej w innym 
momencie mam koncepcję jak dalej tę myśl kontynuo-
wać. 

- Czy gdzieś Pani wiersze były publikowane?
- nie, raczej piszę do szuflady. 
 
- Może czas tę szufladę otworzyć i pokazać ją światu?
-Może. I moje wycinanki były początkowo do szufla-
dy. Jestem ogromnie wdzięczna Miejsko-Gminnemu 
Ośrodkowi kultury w Mordach. Dzięki M-GOk-owi 
odważyłam się pokazać moje wycinanki publicznie. Za-
częło się od Jarmarku na kazimierza. Wcześniej myśla-
łam, że moje prace to dziecinada. Tylko rozdawałam je 
bliskim. ale na Jarmarku zobaczyłam, że to się ludziom 
bardzo podoba. nie było komu, po prostu, dać mi ta-
kiego kopa, zastrzyku. „Idź, kobieto, do przodu, bo coś  
z tego jest”. To nie jest brzydkie. Wręcz przeciwnie. lu-
dzie chcieli mieć ze mną zdjęcie. Chcieli z tyłu pracy de-
dykację z moim podpisem. Gdy pojechałam do Siedlec 
do Pani Podniesińskiej, zaprowadzono mnie do Centrum 
kultury i Sztuki i zapytano czy zechcę być na Jarmarku 
Św. Stanisława. na jarmarku przychodzili do mnie i lu-
dzie nieszczęśliwi. Odwiedziła mnie grupa dzieci z zespo-
łem Downa. każdemu dziecku dałam jakiś prezencik. Te 
dzieci szczególnie widziały w moich pracach piękno. Za-
częłam żyć bardziej twórczo. 
 
- Chyba będzie prawdą, że przeżywa Pani swoją drugą mło-
dość, tyle, że bardziej artystyczną, twórczą…
- Tak. Coś takiego.

- W wycinankach ukazuje Pani piękno kwiatów. A co Pani 
maluje pędzlem?
- kwiaty. W kwiatach widzę piękno świata… kocham 
kwiaty. I ludzi. 

- Na szkle krystalicznym też rzeźbiła Pani kwiaty?
- Tak, oprócz rzeźbienia trzeba też było umieć malować. 
Przychodził profesor i stawiał na stole wazon i pod kątem 
jakim się widziało wazon, trzeba było na kartonie nama-
lować kwiatowe wzory. każdy inaczej to narysował, bo 
każdy inaczej widział. Potem to przenosiło się na kryszta-
ły. To nie była łatwa szkoła. nie było lekko.

- Oprócz tego, że Pani maluje i pisze, to jeszcze Pani śpiewa. 
Działa Pani w Chórze Seniora…
- lepiej kiedyś grałam niż teraz śpiewam. Grałam na 
mandolinie drugi głos. 
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- Łączy Pani w sobie talenty plastyczne, malarskie, poe-
tyckie, wokalne i muzyczne. Jednym słowem: człowiek-
-kultura. Prezentuje Pani swoje prace na wystawach, jar-
markach, festynach. Gdzie w najbliższym czasie będziemy 
mogli Pani prace zobaczyć?
- najwcześniej podczas XIX Międzynarodowych Dni  
z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach we wrześniu.  
I już mam zaproszenia do szkół siedleckich.

- Dziękujemy bardzo za wywiad.
- Dziękuję.

Irena Łukasiuk urodziła się w 1939 r.  
w krynicy (gm. Suchożebry). Tam też skończyła szkołę 
podstawową, po czym wyjechała do Zawiercia (między 
Częstochową a katowicami), gdzie uczyła się rzeźby na 
szkle krystalicznym. Poetka, autorka opowiadań, malar-
ka, artystka ludowa, członkini Chóru Seniora z Czepie-
lina. W bieżącym roku jej prace (wycinanki podlaskie) 
były prezentowane na wystawie w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku kultury w Mordach, podczas Jarmarku na ka-
zimierza w Mordach (8 marca) oraz V Siedleckiego Jar-
marku Św. Stanisława. Jej wycinanki dotarły nawet do 
Danii. Mieszka w Czepielinie.

 Bibliotekarki to słodko-gorzka opowieść  
o kobietach pracujących w bibliotece. Główną bo-
haterką, scalającą historie poszczególnych biblio-
tekarek, jest pani Żywia, kobieta o niecodzien-
nym, słowiańskim imieniu. Dystyngowana, starsza 
pani, obyta w świecie, zamiast siedzieć w domu  
i cieszyć się z tego, że ma rentę, postanawia ubie-
gać się o pracę w bibliotece miejskiej. Determinacja  
i upór bohaterki doprowadzają do tego, że po po-
nad roku dostaje etat. Trafia do filii bibliotecznej  
i tak zaczyna się jej bibliotekarska codzienność.
 książka napisana jest w przystępnym 
języku. Pojawiają w niej trzy rodzaje wypo-
wiedzi, co tworzy ciekawą różnorodność: za-
piski pamiętnikarskie, cytaty z księgi skarg  
i zażaleń oraz monologi poszczególnych osób.  
lektura pozwala na nowo spojrzeć na pracę w bi-
bliotece. Dzięki niej zdajemy sobie pewne i, dotych-
czas nieuświadomione, oczywistości. Wręcz boles-
ne jest uświadomienie sobie jak wiele osób nie ma 
odpowiedniego przygotowania do pracy w biblio-

tece, jak wiele lekceważy ułatwienia niesione przez 
komputeryzację i wciąż ogranicza się do tego, by bi-
blioteka pozostała tylko wypożyczalnią książek. Po-
kazuje jednocześnie osoby, które lubią swoją pracę  
i odnajdują w niej przyjemność. Osoby, dla których 
kontakt z książkami i ludźmi jest satysfakcjonujący. 
 książka łatwa i przyjemna w czytaniu.  
W sam raz na urlop.

bm

Teresa Monika Rudzka: Bibliotekarki, wyd. Skrzat
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książki

Fot. M-GOk

Fot. M-GOk

Źródło: http://przyaromaciekawy.blogspot.com/



kuchnia regionalna (I)

Chleb z ziarnami

Składniki:
1 kg mąki

1 szklanka płatków owsianych
1 szklanka płatków pszennych

1 szklanka sezamu
1 szklanka mąki razowej

1 szklanka siemienia lnianego
1 szklanka pestek ze słonecznika

0,5 szklanki pestek z dyni
1 łyżka cukru
2 łyżki miodu

7 szklanek wody przegotowanej
2 płaskie łyżki soli

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki wymieszać razem z zakwa-
sem i zalać przestudzoną wodą (lekko ciepłą, nie 
gorącą). Wymieszać, ułożyć do 3 blaszek i zosta-
wić na 12 godzin w cieple. Piec 70 minut w tempe-
raturze 180 stopni.

Przepis zgłosiła Pani Barbara Zdanowska  
z Radzikowa-kornicy

Zachęcamy Państwa do nadsyłania 
przepisów na potrawy regionalne, 
które moglibyśmy umieścić na łamach 
Kulturalnika.
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Felieton

  DOKOŃCZENIE ZE STRONY 8

 kultura to temat rzeka. Powiem krótko – pozwa-
la ona być nam ludźmi. Dzięki niej umiemy mówić, my-
śleć, wczuwać się w sytuację drugiego człowieka, zacho-
wywać godność. Rozwija, uczy, tworzy elity, uczy nas 
proporcji. Oczywiście – kulturalni ludzie potrzebują roz-
rywki, ale dbają o higienę swojej wrażliwości. Są ambit-
ni, umieją samodzielnie myśleć, umieją patrzeć i słyszeć.   
I przekazują te wartości następnym pokoleniom. Cza-
sem i ci jednak wpadają w pułapkę. Jeśli widzisz człowie-
ka, który zatracił się bez opamiętania w wielkiej kulturze 
zapominając o tym jak wspaniale jest się czasem roze-
rwać – ratuj go! Zabierz na dyskotekę, idźcie na spacer, 
potarzajcie się w trawie, śmiejcie się i bawcie świetnie.

Mollawendowy

Fot. M-GOk



Krzyżówka Q-LTURALNA nr 1

  

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie – tytuł obrazu Jana Matejki.
HASŁO:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PIONOWO:
B1 – autor Trenów; D4 – Janusz …, polski lekarz pocho-
dzenia żydowskiego, pisarz, pedagog, w tym roku mija 
70. rocznica jego tragicznej  śmierci w Treblince; F1 - … 
triumfalny, budowla w kształcie monumentalnej, wol-
no stojącej bramy stawiana dla upamiętnienia ważnej 
osoby lub uczczenia ważnego wydarzenia; G8 – ope-
ra G. Verdiego, której akcja rozgrywa się w egipcie; H1 
– Kamienie na …. – powieść aleksandra kamińskiego; 
I8 – Mieczysław …, polski piosenkarz śpiewający bary-
tonem, śpiewał m. in. Jesienne róże, Pierwszy siwy włos; 
J1 – laureat literackiej nagrody nobla w 1924 r., autor 
Chłopów; L5 – opera G. Verdiego, której akcja toczy się 
na Cyprze; M1 - …. Czerwony w Moskwie; N5 – Woj-
ciech …., kompozytor muzyki do filmu Dracula w reż. 
Francisa Forda Coppoli; O3 – imię Pacino, aktor amer., 
zagrał m. in. w filmach Ojciec chrzestny i Adwokat diabła.

POZIOMO:
1H – instrument Henryka Wieniawskiego; 2B – tytuł 
opery C. Monteverdiego, do której libretto powstało na 
podstawie Metamorfoz Owidiusza; 3L- … kameliowa – 
powieść aleksandra Dumasa (syna); 4H – imię kapita-
na z powieści 20.000 mil podmorskiej żeglugi J. Verne’a; 
5A – nazwisko Piera Paola, reżysera filmów Medea  
i Opowieści kanterberyjskie; 6H – albert, niemiecki na-
ukowiec, na którego duży wpływ miały książki Jamesa 
Joyce’a; 7A – Włodzimierz, polski kompozytor, twór-
ca melodii piosenek Być kobietą, Gdzie ci mężczyźni, 
Kocham cię, życie; 8F – czwarty dźwięk z gamy C-dur; 
8K – edward …, brytyjski kompozytor, jego wizeru-
nek znajdował się na banknocie 20 funtów; 9A – imię 
Wilde’a – irlandzkiego poety i pisarza, autora słynne-
go Portretu Doriana Gray’a; 9G – imię Strawińskiego, 
rosyjskiego kompozytora, pianisty i dyrygenta; 10F 
– termin muzyczny oznaczający wolne tempo (z wło-
skiego); 11A – aktor posługujący się tylko mową cia-
ła; 11M – Osiem i …, tytuł filmu Federica Felliniego.

Poprawne hasło należy wpisać wyłącznie na wypeł-
nionym kuponie. kupon należy wyciąć, przyklepić na 
karcie pocztowej i wysłać do dnia 27 sierpnia na adres 
Redakcji: 

Miejsko-Gminny Ośrodek kultury 
Redakcja Kulturalnika
ul. Parkowa 9
08-140 Mordy

Spośród nadesłanych poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda główna: zestaw kosmetyków firmy  
ORIFlaMe SWeDen o wartości 100 zł. oraz 5 wyci-
nanek Ireny Łuksiuk z imienną dedykacją od artystki.

Ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców zostaną 
podane w kolejnym numerze Kulturalnika oraz na  
www.mgok.mordy.pl w zakładce Kulturalnik.
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KUPON zgłoszeniowy nr 1 
 

………………………………………………………………………………………………..………………...……….. 
imię i nazwisko 

…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
adres zamieszkania 

__ __ - __ __ __  ………………………….………………………………………..……………….….. 
                 poczta 

         Telefon: ………………………………….        Data urodzenia: …………………..……….……... 

HASŁO KRZYŻÓWKI: …………………………...………… 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, ul. Par-
kowa 9, 08-140 Mordy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i opublikowania moich danych osobowych na 
łamach czasopisma oraz na stronie www.mgok.mordy.pl w razie wygranej. Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany 
(-a) o dobrowolności podania danych osobowych, o prawie dostępu do treści moich danych i o prawie do ich wykorzystania.  

Data: _ _. _ _. 2012 r.     …………………………………………………………… 
                                                                                                   czytelny podpis osoby pełnoletniej 

Jeśli nie ukończyłeś (-aś) 18 lat, prosimy o podpis rodzica lub opiekuna.  


