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               Od Redakcji                       

    

     
 Pierwszy numer Kulturalnika spotkał się  

z miłym odbiorem Czytelników, a także życzliwym 
wsparciem Partnerów i Reklamodawców. 

 Kulturalnik, unikatowe czasopis-
mo skupiające w sobie treści nie tylko  
o tematyce kulturalnej, ale także oświatowo-
-profilaktyczno-społecznej, z numeru na nu-
mer będzie lepszy. W najbliższym czasie pla-
nujemy wydać numer specjalny. Czeka zatem  
Państwa wiele niespodzianek. 

 Oddajemy w Wasze ręce dru-
gi numer. Wierzymy, że każdy znajdzie  
w nim coś dla siebie. Oprócz relacji z wydarzeń 
kulturalnych proponujemy Państwu dział z twór-
czością poetycką, kącik onomastyczny, poradnik 
językowy, wywiad z Zespołem Ludowym Podla-
sianki, rekomendacje czytelniczą i filmową, felieton 
oraz wiele innych, także interesujących, informa-
cji. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach,  
o których jest mowa na stronach 6 i 19.

 Serdecznie dziękujemy naszemu Mecenasowi, 
naszym Partnerom oraz Reklamodawcom. To dzięki 
ich wsparciu wydanie bieżacego numeru było możli-
we.

 Zachęcamy wszystkich chętnych do współpra-
cy. Życzymy miłej lektury.

        ŁuKaSZ a. WaWRyniuK

 RedaKTOR naCZeLny   
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Wydarzenia kulturalne

- Festiwal to ważne wydarzenie dla kultury nie tylko Ma-
zowsza, bowiem jego celem jest pielęgnowanie i podtrzy-
mywanie tradycyjnych form śpiewania i  muzykowania 
– stwierdziła Wanda Księżopolska, jurorka.  
 Sukces z Mińska Mazowieckiego powoli przyczy-
nia się do rozpoznawalności zespołu i jego popularności. 
Zespół 3 tygodnie później pojechał na specjalne zapro-
szenie na Majówkę w Reymontówce. Jej organizatorami 
są Starostwo Powiatowe w Siedlcach oraz dom Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 
Oprócz ZL Podlasianki wystąpili Ludowy 
Zespół artystyczny PROMni im. Zofii 
Solarzowej Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie oraz wiele zespo-
łów ludowych ziemi siedleckiej. 
  ZL Podlasianki zajął w lutym ii 
miejsce podczas XiX Prezentacji Ludo-
wych Zwyczajów i Potraw Ostatkowych 
,,Kusaki”, a w listopadzie ubiegłego roku 
został wyróżniony na Scenie Teatralnej 
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach pod-
czas Jesiennych Wieczorów i Kolędników.
  Zapraszamy na wywiad z Zespo-
łem na  stronach16 i 17.

Wasal

Kolejny sukces Podlasianek

 W tym roku odbył się XI Mazowiecki Fe-
stiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Miejskim 
domu Kultury w Mińsku Mazowieckim (5-6 maja). 
 Jury w składzie prof. Piotr Dahlig, prof. Jan Ada-
mowski, Anna Szotkowska i Wanda Księżopolska wy-
słuchało i obejrzało 75 prezentacji. Łącznie ponad 250 
artystów z całego Mazowsza w różnym wieku wystąpiło 
w 5 kategoriach: kapele, zespoły śpiewacze, soliści i śpie-
wacy, soliści instrumentaliści, mistrz i uczeń. nie zabra-
kło wśród wykonawców Zespołu Ludowego Podlasianki, 
który w kategorii ZeSPOŁy ŚPieWaCZe zajął III miejsce  
i otrzymał nagrodę pieniężną ufundowaną przez MCKiS. 
 Festiwal jest organizowany pod  patronatem 
Marszałka Województwa Mazowieckiego przez Miejski 
dom  Kultury w  Mińsku Mazowieckim, Mazowieckie 
Centrum Kultury i  Sztuki w  Warszawie oraz Muze-
um Regionalne w Siedlcach. Głównymi jego ideami są 
promocja i ocalenie od zapomnienia kultury ludowej. 

Biblioteka

Podsumowanie dokonane… 
 Kolejny już raz Miejsko–Gminna Biblioteka Pub-
liczna im. ireny Ostaszyk w Mordach podsumowała wyniki 
czytelnictwa wśród uczniów. najlepsi czytelnicy otrzymali 
dyplomy i pamiątkowe nagrody książkowe w dniu 29 czerw-
ca 2012 roku podczas uroczystego zakończenia roku szkol-
nego 2011/2012. Wśród osób nagrodzonych za wzorowe 
czytelnictwo znaleźli się: uczniowie Zespołu Oświatowego 
im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach (Paulina Toczek, 

Karol Ciborowski, Karolina Kosyl, Katarzyna Kozłowska,  
Katarzyna Dębska; natomiast za aktywność czytelniczą Patrycja  
Cichało); uczennice Gimnazjum nr 1 w Mordach (Natalia  
Pękała, Karolina Kobak, Marta Izdebska) oraz uczniowie Ze-
społu Szkół im. Ks. Kanonika Kazimierza dymitrowicza w Ra-
dzikowie Wielkim (Julia Tomaszewska, Arkadiusz Wielogórski,  
Julia Soszyńska, Paulina Tchórzewska, Iwona Soszyńska  
i Kamila Tchórzewska).

Justyna Paulina Kołodziejczuk

Fot. M-GOK
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Z flagą w tle…
 Drugiego  maja odbył się  

I Gminny Rajd Ro-
werowy pod hasłem  

Z flagą w tle. Impreza zbiegła 
się ze świętem Dnia Flagi Rzeczypo-

spolitej Polskiej, które zostało ustanowione  
w 2004 roku przez Sejm RP.     

 Tegoroczny rajd rozpoczął się w Mordach zbiórką 
przy tutejszym kościele, gdzie każdy uczestnik otrzymał nu-
merek do przyczepienia na koszulkę oraz biało-czerwoną 
flagę. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy wydał komendę 
do startu, a ks. Paweł Bielecki udzielił wszystkim zebra-
nym błogosławieństwa. Łącznie spod kościoła wyruszyło 
ponad 50 rowerzystów, których pilotowali i zabezpiecza-
li strażacy z Czepielina, Czołomyj oraz Mordów. Wszy-
scy jechali w zorganizowanych 10-osobowych grupach  
z opiekunem na czele. Pierwszą grupą kierował  
burmistrz. Opiekę medyczną zapewnił nZOZ „Vena” z Mor-
dów.  
 ubrani w barwy narodowe dotarli do Czepielina oko-
ło godziny 1o.3o. Osoby starsze dojechały na miejsce auto-
karem. na wszystkich czekały już kiełbaski i ognisko, a dla 
najmłodszych ponadto gry i zabawy na świeżym powietrzu. 
Młodzież mogła także pograć w ping-ponga oraz w bilarda 

w znajdującej się obok świetlicy. W zawodach przeciągania 
liny wzięli udział także dorośli, z władzami miasta i gminy 
na czele. W drugiej części imprezy wystąpił Chór Seniora  
z Czepielina oraz odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych i biesiadnych. na akordeonie akompaniował Robert 
Gryczka. 

 

 Patronat Honorowy nad imprezą objął Poseł na 
Sejm RP Krzysztof Borkowski. Medialnie patronowali:  
„Życie Siedleckie”, portal siedlce24.pl oraz Radio eSKa. 
Rajd miał na celu manifestowanie uczuć patriotycznych 
oraz integrację lokalnej społeczności. Wszystkim to wyda-
rzenie bardzo podobało się i z niecierpliwością czekają na 
kolejny rajd. Organizatorzy zapewniają, że ii Rajd Rowe-
rowy odbędzie się w przyszłym roku i na pewno wpisze się  
w kalendarz stałych imprez regionu. Tegoroczny odbył się na 
trasie z Mordów do Czepielina, zatem kolejny będzie do innej 
wsi. Gmina liczy 32 miejscowości statystyczne, więc na pewno 
imprezie nie grozi monotonia.                                                   B.

Wydarzenia kulturalne

   Wydarzenia kulturalne

Obchody Dnia Dziecka
 Z okazji Międzynarodowego Dnia Dzie-
cka Zespół Oświatowy im. Waleriana Łukasińskie-
go w Mordach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Mordach zaprosili dzieci na dzień pełen wrażeń.  
 W Sali Widowiskowej M-GOK na scenie wystąpili 

uczniowie klasy V „b”, którzy zagrali we wspaniałym spektaklu  
W krainie cudowności w reżyserii Katarzyny Marczak. W przed-
stawieniu, na podstawie scenariusza Wioletty dymel, można 
było spotkać znane postacie z bajek i filmów. Byli m. in. kot w bu-
tach, Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka, czterej pancerni 
i pies. W sztuce nie zabrakło znakomitych piosenek i muzyki. 
 Po teatralnym nasyceniu na dzieci czekał słodki po-
częstunek przygotowany przez M-GOK. Ostatnim punktem 
programu była projekcja musicalowej komedii familijnej 
Muppety w reżyserii Jamesa Bobina, której polska premiera 
odbyła się 20 stycznia br. Film opowiada o dalszych losach 
kultowych pluszowych bohaterów.

M-GOK

Fot. M-GOK

Fot. M-GOK

Fot. M-GOK
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 Kącik onomastyczny (II)

Czepielin
 Czepielin to malownicza wieś w powiecie siedleckim 
w gminie Mordy. Jej nazwa pochodzi od nazwy osobowej 
*Ciepiela, Czepiela z sufiksem –in od prasłowiańskiego cza-
sownika *cĕpiti ‘rozszczepiać, łupać’, *cĕpati ‘sztywnieć, drę-
twieć’. Można tu przywołać jeszcze psł. czasownik *čapati, 
który znaczył ‘łapać, chwytać gwałtownie’.
 Pierwsza zachowana wzmianka tej miejscowości po-
chodzi z 1546 roku, gdzie nazwa wsi figuruje jako Cepielin.  
W dokumentach z lat 1786, 1793, 1827 i 1880 zapisano ją już 
jako Czepielin. W wieku XX nastąpiło rozróżnienie na Czepielin  
i Czepielin-Kolonię.
 dziś w Czepielinie mieszka 298 osób,  a w Czepielinie-
-Kolonii – 115 (stan: 31.12.2011 r.). W 1827 roku było tu 34 
domostw i aż 238 mieszkańców. dla porównania – w 1883 r. 
43 domy i 323 mieszkańców                 Łukasz W.

Czy nazwisko mówi  
wszystko...?

 Kowalski, Nowak, Zbieć, Krasuski, Jastrzębski, Dą-
browski – takich nazwisk znamy tysiące. Nazwisko, zaraz po 
imieniu, to nasz nieodłączny atrybut. Symbol naszej tożsamo-
ści, miejsca w świecie, przynależności. 
 Czy jednak wiemy co znaczą nasze nazwiska? Z ich 
etymologii można bowiem wyczytać wiele interesujących 
treści. Oto kilka przykładowych, dość popularnych nazwisk, 
wraz z ich znaczeniem:
ADAMCZYK – nazwisko powstałe od imienia Adam, te  
z kolei pochodzi z hebrajskiego Ada-mu ‘mój ojciec’. Nazwi-
sko to datuje się w Polsce od XV wieku. Inne utworzone na 
bazie tej samej podstawy: Adamczuk, Adamczak, Adamow-
ski, Adamowiec itp.
CHACIŃSKI – nazwisko to pochodzi od ormiańskiego słowa 
Chacz, co znaczy krzyż. 
CHMIELEWSKI – od nazwy miejscowości Chmielewo, 
Chmielów. Błędne jest kojarzenie tego nazwiska z nazwą 
„chmiel”.
GŁUCHOWSKI – pochodzi od nazwy miejscowości: Głuchów, 
Głuchowo, Głóchówek, datowane w Polsce od 1388 r.
KOZŁOWSKI – od nazwy: Kozłów, Kozłowo, datowane  
w Polsce od 1386 r.
LIPIŃSKI – od nazw miejscowości typu: Lipno, Lipiny, w Pol-
sce występujące od 1400 r.
MARKOWSKI – od nazwy miejscowości Markowice, Marko-
wa (nie zaś od imienia Marek!).
PIETRZAK – od imienia Piotr. Imię pochodzenia grackiego, 
od Petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku.
 Wiele z wyżej wymienionych nazwisk pochodzi od 
nazw miejscowości, częste są również nazwiska utworzone 
od imion. Znaczna ilość nazwisk brzmiących, zdawać by się 
mogło, „swojsko” i rodzimie, pochodzi ze słów obcych, spoza 
naszego języka. Warto jednak znać znaczenie swojego nazwi-
ska, bowiem możemy dowiedzieć się wiele o naszych przod-
kach, a to wiedza bezcenna.                                                 K. Janiak      

Kiedy -a, kiedy -u?

 Każdemu chyba przytrafia się problem z rzeczownika-
mi rodzaju męskiego w formie dopełniacza: jaką końcówkę wy-
brać -a czy -u? Powiedzieć autobusa czy autobusu...
 Jeśli chodzi o rzeczowniki żywotne nieosobowe, to wąt-
pliwości budzi tu głównie forma dopełniacza dwóch wyrazów: wół  
i bawół. Oba powinny mieć tradycyjną końcówkę -u: wołu, bawołu 
(formy „woła”, „bawoła” są niepoprawne). Pozostałe rzeczwoniki tej 
grupy mają w tym przypadku końcówkę -a.
 W przypadku rzeczwoników nieżywotnych nie jest już tak 
łatwo. Można jedynie podać ogólne zasady przydziału obu końcó-
wek.
 Końcówkę -a mają przede wszystkim rzeczowniki oznacza-
jące: przedmioty konkretne, jednostkowe, indywidualne, zwłasz-
cza nazwy narzędzi: papieros - papierosa, młotek - młotka, wafelek- 
wafelka; nazwy zdrobniałe: rożek - rożka, misiaczek - misiaczka; 
nazwy miesięcy: kwiecień - kwietnia; nazwy miar i wag: metr - me-
tra, gram - grama; nazwy tańców: mazurek - mazurka.
 Końcówka -u domunuje w: nazwach zbiorów: las - lasu; 
tłum - tłumu, batalion - batalionu; nazwach abstrakcyjnych: błękit 
- błękitu, sen - snu, strach - strachu, lęk - lęku; nazwach utworzo-
nych od czasowników przez usunięcie ich zakończeń: czołgać  → 
czołg - czołgu, pociągać → pociąg - pociągu; skrótowcach: PKS - PKS-u, 
PUP - PUP-u; nazwach substancji i materiałów: przedmiotów ciągłych 
i sypkich: miód - miodu, budyń - budyniu, żwir - żwiru. 
 To tylko najważniejsze zasady. Szczegółowe wątpliwości 
trzeba jednak rozstrzygać przy pomocy słownika.

Łukasz W.
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 Poradnik językowy (II)

 
C Z AS  NA  Z M IA N Y

Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w WARSZAWIE 
 

CENTRUM KSZTAŁCENIA w SIEDLCACH 
ul. Sokołowska 28

zaprasza - kobiety i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata),  
pozostających bez zatrudnienia i zarejestrowanych w urzędzie Pracy, o niskich kwalifi-
kacjach i niskim poziomie wykształcenia, bez znaczącego doświadczenia zawodowego, 
zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego w miejscowościach do 25 tys. 

mieszkańców, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności oraz znaleźć zatrud-
nienie – do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Czas na zmiany”:

•	 Kucharz małej gastronomii.
•	 Opiekunka osób starszych.
•	 Magazynier – koordynator prac magazynowych z obsługą 

komputera i wózków jezdniowych. *
•	 Spawanie stali metodą MaG. *

       *   - Uczestnik/uczestniczka uzyskuje uprawnienia państwowe.

W ramach projektu zapewniamy:
- warsztaty psychologiczno-doradcze
- zajęcia na wybranym kursie
- stypendium szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu do Siedlec
- ciepły posiłek
- dla 20% uczestników projektu 3-miesięczne staże
- dla 10% uczestników zatrudnienie

Szczegółowe informacje i zapisy osobiście w ZDZ CK Siedlce przy ul. 
Sokołowskiej 28 lub pod numerem telefonu:  25 63 263 82



Z życia M-GOK
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Wydarzenia kulturalne

Spotkanie ze sztuką
 W dniach od 14 do 31 maja w Miejsko – Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Mordach miała miejsce wysta-
wa malarstwa Elżbiety Kowalczyk Próby i dążenia.
 Twórczość studentki siedleckiego uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku podziwiali m. in. uczniowie klasy iii b  
z wychowawcą elżbietą Wielogórską, uczniowie klasy ii b  
z agatą Chomiuk. Mieli oni zaszczyt osobistego spotkania się 
i rozmowy z autorką prac. na wystawę przybyli również wy-
chowankowie Małgorzaty Pasterskiej i Jerzego Borowskiego,  
a także mieszkańcy miasta i gminy Mordy. 
 

 W trakcie podziwiania prac słychać było głosy uzna-
nia, podziwu i zaskoczenia. Prace były zróżnicowane pod 
względem artystycznym. Przedstawiały budowle tutejszego 

miasta, martwą naturę, postacie religijne, a niektóre z nich 
namalowane zostały według znanych malarzy, tj. Claude’a 
Moneta czy Vincenta van Gogha.

 

 Prezentacja twórczości elżbiety Kowalczyk, dosko-
nalącej swój warsztat w Pracowni Plastyki i Malarstwa pro-
wadzonej przez artystę-malarza Tomasza nowaka, odbyła się 
w miłej i przyjaznej atmosferze. Towarzyszyły jej rozmowy  
o sztuce, i nie tylko. Wystawa była godna podziwu i uznania.       

Justyna Paulina Kołodziejczuk

Piękno warzyw i owoców
 Seniorzy z Koła emerytów i Rencistów z Radzikowa 
uczestniczyli w warsztatach pt. Jak prosto i pięknie ozdabiać 
potrawy, które poprowadziła Henryka Borkowska z Mazowie-
ckiego Ośrodka doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział 
w Siedlcach. 

 Podczas war-
sztatów członkowie 
Koła nauczyli się 
jak zrobić banalne,  
a przy tym cieszące 

oko ozdoby, m. in. tulipany z marchewki, łabędzia z jabłka, 
róże z rzodkiewki, lilie z cebuli, tulipany z papryki, myszkę 
z jajka, serduszka z korniszonych ogórków, lilie z rzodkiewki  
i ogórka, kompozycje z wędliny czy ozdoby tortowe z masła.

B.

Fot. M-GBP Mordy

Fot. M-GBP Mordy

Fot. M-GOK

Fot. M-GOK

Fot. M-GOK

I Gminny Konkurs Wiedzy o Języku Ojczystym  
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjum. Szczegóły na www.mgok.mordy.pl .  

Konkurs dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu „Promocja języka polskiego”, który towarzyszy  
kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty - dodaj do ulubionych”.

Fot. M-GBP Mordy
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Jak znaleźć pracę marzeń?
 

 Jak znaleźć pracę marzeń? Pracę, 
w której będziemy się spełniać, rozwi-
jać i oczywiście przyniesie zadowalające 
nas zyski?
 Przede wszystkim musimy się za-
stanowić co chcemy robić, następnie 
uzyskać odpowiednie wykształcenie, 
no i oczywiście, po wszystkim założyć 
własną firmę lub zatrudnić się u wy-
branego pracodawcy. 
 Obserwując obecny rynek pracy, 
widzimy, że mamy głównie zapotrze-
bowanie na inżynierów, pracowników 
fizycznych i informatyków. do tych 
zawodów  pracodawcy wymagają do-
świadczenia i praktyki. Zdarza się, że 
podejmujemy pracę, a potem okazuje 
się dla nas niesatysfakcjonująca, mę-
cząca, a czasem nawet poniżająca. 
 Tylko jak i gdzie zdobyć odpo-
wiednie umiejętności i wiedzę? Jak 
odbyć praktykę i uzyskać zdolności ta-
kie jak praca w grupie i komunikatyw-
ność? 
 Odpowiedzią i rozwiązaniem na te 
i inne pytania jest aP edukacja. dzie-
siątki kierunków, kursów i szkoleń. aP 
edukacja dzięki swojemu doświadcze-
niu w nauczaniu wie, że oprócz teo-
rii, potrzebne są również umiejętno-
ści praktyczne. Wykładowcami w aP 
edukacja są praktycy, mający własne 
firmy i pracujący w zawodach, których 
uczą. dzięki temu przekazują wiedzę 

konkretną i potrzebną. Robią to na 
podstawie swoich własnych doświad-
czeń i wniosków. 
 Obecnie jest mnóstwo ludzi, 
którzy skończyli studia magisterskie  
z wiedzą ogólną i szeroką. W czasie stu-
diów nie mieli czasu na podjęcie pra-
cy i zdobycie doświadczenia w swoim 
zawodzie. Oprócz tego zdarza się, że 
ich wykształcenie nie starcza do pod-
jęcia pracy, że wymagane jest jeszcze 
coś ponad to, co już umieją. aP edu-
kacja jest w stanie w krótkim czasie 
doszkolić,  w tym co już umiemy lub 
nawet przekwalifikować na zupełnie 
nowy zawód. nie ma żadnych ogra-
niczeń wiekowych i każdy pełnoletni 
może zacząć naukę. Wystarczą tylko 
chęci. a nawet ci, którzy już pracują  
i zatrzymali się, czują potrzebę rozwo-
ju, mogą odbyć dodatkowe szkolenia. 
dzięki temu możemy rozwijać firmę 
lub dostać awans, a co się z tym wiąże 
– zdobywać większe wynagrodzenie.  
 aP edukacja poszerza kwalifika-
cje, oraz horyzonty. Porzuć więc ste-
reotypy związane z pracą i zdobąć zu-
pełnie nowy wymarzony zawód w aP 
edukacja. 

Monika Malicka

Siedlce, ul. Sz. asza 2   tel. (25) 633-31-64, (25) 633-31-65  
e-mail: siedlce@apedukacja.pl
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Felieton

Z życia M-GOK

Fot. M-GOK

Fot. M-GOK

Fot. M-GOK

Z czytaniem na bakier 
 Co jakiś czas wpadnie nam do ucha informacja, że 
stajemy się społeczeństwem, które czyta coraz mniej i że gro-
zi nam fala analfabetyzmu. Wyobrażacie sobie Państwo sie-
bie jako człowieka nie umiejącego czytać? Byłaby to porażka 
wśród siedmiomilowego kroku technologii, postępu technicz-
nego – jeśli tak można go określić, biorąc pod uwagę cierpie-
nia Matki natury, ale to odrębny temat… À propos czytania. 
dorośli tłumaczą się codziennymi obowiązkami, wśród któ-
rych nie zapominają o serialach i argentyńskich telenowelach. 
a młodzi, jak to oni, zaczarowani światem elektronicznym, 
wolą pławić oczy w świetle promieniowania fundowanego 
przez telewizor, komputer i usypiać mózg niemyśleniem sur-
fując po „naszej Klasie” i Facebook-u. Rezultaty końcowe to 
ocena dopuszczająca z języka ojczystego oraz gęste gimnazjal-
ne i maturalne krople potu obmywające policzki i roztrzęsio-
ne dłonie. 
 Secundo. dziwnie skonstruowany jest świat. nie za-
dziwia nas widok młodych ludzi siedzących na klatce schodo-
wej, której cenny czas przemyka przez palce, a dziwi nas taki 
nieliczny rodzynek wypożyczający książkę, która nie stanowi 
obowiązkowej lektury zaleconej przez, niekoniecznie lubia-
nego, belfra. a statystyki wciąż alarmują: nie czytamy nawet 
krótkich tekstów. a może by tak poszukać winnego? Może te 
kolorowe gazety to szmatławce zarabiające na cudzej porażce, 
piszące zbyt dużo o polityce. a może biblioteka nie oferuje nic 

ciekawego, bo jej nie stać na zakup nowości, a jeśli one już się 
pojawią, to jednostki z grupy pożeraczy książek rozchwycą je 
jak świeże bułeczki, pozostawiając drewniane półki w świetle 
nudy?!?
 Tak. najlepiej winę złożyć na pochłaniaczy książko-
wych mądrości, odwiedzających bibliotekę tak często, iż mo-
głaby się stać ich domem, i wypożyczających cztery powieści 
psychologiczne, dwie autobiografie, jedną powieść kryminal-
ną i dwa romansidła. Takie wyjście to nonsens. Lepiej zasta-
nówmy się, by rzeczywiście nie stać się społeczeństwem nie-
czytającym! 
 Nota bene, są w Polsce sympatycy książ-
kokrążenia (bookcrossing), czyli zostawienia książ-
ki w specjalne oznaczonych miejscach, by ktoś mógł 
ją wziąć, oczywiście przeczytać i ponownie zostawić  
w tym samym miejscu dla kogoś innego. Może ten współ-
czesny sposób przyczyni się do wzrostu popularyzacji  
i częstszego sięgania po książkę przez dzieci, młodzież i do-
rosłych.  

Justyna Paulina Kołodziejczuk

Źródło: demotywatory.pl

Ognisko na powitanie lata
 Wieczorem 28 czerwca w Klimontach odbyło się 
ognisko dla Kół Emerytów i Rencistów z terenu gminy Mordy 
zorganizowane przez M-GOK. 

 Oprócz spotkania przy ognisku był czas na wspólne 
biesiadowanie oraz śpiewanie. Robert Gryczka przygrywał 
na akordeonie nie tylko pieśni ogniskowe. Seniorzy śpiewali 
przebój Koko Euro Spoko w elementami choreograficznymi, 
tańczyli walca oraz poloneza. Przede wszystkim świetnie ba-
wili się i z radosnymi humorami zaczęli lato.

M-GOK
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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.bi

Tu jesT miejsce na Twoją  
reklamę!!!

 
Skontaktuj Się z Redakcją!!!

 
tel. 25 6415442

kulturalnik.mordy@gmail.com



Z życia M-GOK
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Seniorzy na wojażach

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach zorga-
nizował w okresie wiosennym dwie wycieczki dla Seniorów: po 
Podlasiu i na Ziemię Krakowską.
 W Białymstoku  uczestnicy zwiedzili zabytkowy pałac 
Branickich. Jest to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji 
magnackich epoki saskiej. Określana Wersalem Podlasia zo-
stała zbudowana w stylu późnobarokowym. Kolejnym punk-
tem wyprawy był spacer z przewodnikiem po białostockim 
rynku i zwiedzanie miejsc sakralnych – kościołów i cerkwi 
prawosławnej. 
 Po męczącym, choć pełnym atrakcji pobycie  w stolicy 
województwa podlaskiego, uczestnicy udali się do Muzeum 
ikon w Supraślu. Zwiedzający mogli też zobaczyć mnicha 
piszącego ikony w swojej celi, przydrożną kapliczkę, a nawet 
tzw. „święty kąt”, czyli domowy ołtarzyk z ikoną, umieszczony  
w witrynie oryginalnego okna, pochodzącego z jednego ze 
starych domów na Podlasiu. Oddzielnie prezentowane były 
unikalne XVi-wieczne supraskie freski, dzięki którym oglą-
dający mogli zapoznać się z historią klasztoru w Supraślu. 
W czasie zwiedzania widzowie obejrzeli także film o pisaniu 
ikon. 

 na koniec Seniorzy udali się do Kruszynian –  jednej 
z dwu miejscowości w Polsce, gdzie można poczuć niezwy-
kły klimat dalekiego Wschodu. Tam zwiedzili meczet tatarski  
z ii poł. XViii wieku, a w Gospodarstwie agroturystycznym 
„Tatarska Jurta” kosztowali regionalne przysmaki: czibureki 
– smażone mięso indycze z cebulą, czynaki – tatarską zupę 
gulaszową, zupę cymes, Czak-Czak – tatarskie ciasteczka ob-
lane naturalnym miodem, makiem lub migdałami. Wszystko 
serwowała dżenneta Bogdanowicz, Mistrzyni Świata w pie-
czeniu babki i kiszki ziemniaczanej. O smakowitości serwo-
wanych przez nią potraw zdążyło się przekonać wiele znanych 
osób, m. in. Książę Karol, Robert Makłowicz, Muniek Stasz-
czyk, Włodzimierz Zientarski, emilia Krakowska, Bartosz 

Opania, Maja Ostaszewska, Michał Fajbusiewicz, aleksandra 
Kwaśniewska, andrzej Grabarczyk czy Zbigniew Buczkowski.
 Z kolei w Kalwarii Zebrzydowskiej uczestnicy wypra-
wy zwiedzili Sanktuarium Pasyjno-Maryjne i Klasztor oo. Ber-
nardynów. Miejsce to jest wpisane na listę Światowego dzie-
dzictwa Kultury. Sanktuarium założył Mikołaj Zebrzydowski  
z Zebrzydowic, wojewoda i generalny starosta krakowski na 
wzór kaplic na Górze Kalwarii.
 W Łagiewnikach seniorzy odwiedzili Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia – miejsce związane z życiem i działal-
nością św. siostry Faustyny Kowalskiej. nieopodal znajduje 
się, wybudowana w latach 1999-2002, nowoczesna dwupozio-
mowa bazylika, nad którą góruje 77-metrowa wieża widoko-
wa. W dolnym poziomie kościoła znajduje się kaplica central-
na, poświęcona św. siostrze Faustynie, i cztery kaplice boczne, 
natomiast obok górnej części bazyliki mieści się wolnostojąca 
postmodernistyczna kaplica Wieczystej adoracji najświętsze-
go Sakramentu.

Fot. M-GOK
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 Kulminacyjnym punktem drugiej wycieczki był Kra-
ków, gdzie członkowie Kół emerytów i Rencistów zwiedzili 
Wawel, Katedrę Królewską na Wawelu pw. Św. Stanisława BM 
i św. Wacława i grobowce największych Polaków, dzwon Zyg-
munta, Kościół Mariacki i słynny ołtarz Wita Stwosza, Rynek 
oraz Sukiennice.

 Mimo napiętego planu, wszyscy są zadowoleni z wy-
jazdu. Tym bardziej, że pogoda dopisywała. W trakcie waka-
cji Seniorzy odbyli 2 kolejne wycieczki, o których napiszemy  
w kolejnym numerze.                                               M-GOKSzczeFot. M-GOK

Fot. M-GOK

 W bieżącym numerze przed-
stawiamy Państwu kilka wierszy  
Justyny Pauliny Kołodziejczuk, która 
dotychczas pisała „do szuflady”.

Poezja tych dni
dla Ciebie mógłbym zrobić wszystko
rzucić się w przestrzeń bezkarnych
Twych białych dni
utonąć w morzu wody świętej
płynącej w żyłach jak narkotyk krwi
uklęknąć w imię potęgi jej miłości
by noc przywróciła tamtą nieuchwytność
tylko wtedy 
gdy z warg do warg
przelewaliśmy namiętności płomień
namiętności żar
by noc przywróciła Ciebie mi
abym znów mógł zacząć żyć
aby nasze ciała 
dotknęły się ponownie
a anioły zbudzone 
przywarły je do tysiąca pieszczot 
westchnieniem huraganu
podmuchem wiatru morskiego
by dzień przywrócił noc
Teraz jestem 
niczym ślepy król
rozdający talię nieudanego pasjansa
niczym nieudolny człowiek 
powtarzający 
Resta Qui*

* Resta Qui (wł.) - Zostań tu

Więcej niż być
dobrze o tym wiesz
że każdy mój wiersz 
piszę o Tobie
ulotna zjawo
pozostaniesz po mnie
beze mnie
a jednak o mnie…

Proszę 
zabierz mnie 
w noc księżycową 
na ciche morze
na cichy wiatr
grający na falach
krzewów wiśniowych
snem srebrzystym 
snem w morzu pachnącym…

Bądź dla mnie 
wszystkim
prawdą i wiedzą
a pozostanę po Tobie
bez Ciebie
a jednak o Tobie…

Odkrycie snu
Światła umilkły i sen ze smutkiem rozmawia
oczy sercu katuszy nie oszczędzają
oddechem znużonym wypoczynku błagają
a dusza snu odmawia

Omdlałe ciało ledwie siłę odnawia
świat czarny łzami zalewając
westchnieniem z piersi drogi szukając
i w pustce pokoju ciszę zamawia

Myśli pozostaną męką
w nocnym wytchnieniu
by łagodnie otulić ręką

Słowo w słowie i w mówieniu
chować nocną wnęką
i nie myśleć o cierpieniu

***
Pijesz za strach paraliżujący ciało
pędzisz niczym rydwan
pozostawiasz za sobą 
wszystko i wszystkich
gonisz myśli w przestworza
nie uważasz o głaz 
z marmuru
przykryty liśćmi
bez znaczenia wielkiego

Pijesz za próbę oswojenia się
twarz zasłaniając
dusza poległa
w realiach świata
słowa wędrują 
puste
na zewnątrz piękne
wewnątrz rozerwane i
uciszone
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Projekt wysoko oceniony

 Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom” otrzyma-
ło dotację w wysokości 30 400 zł w Programie „Równać 
Szanse 2012 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy”.
 Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym eta-
pem było przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego, 
drugim – napisanie projektu. Organizacje pozarządowe ze wsi  
i miast do 20 000 mieszkańców mogły się ubiegać o dotacje  
w wysokości do 40 000 złotych na działania trwające 15 mie-
sięcy, służące wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe 
życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. dobry 
start rozumiany jest tu jako realizowanie przez młodych lu-
dzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych  
(w tym także celów edukacyjnych). 
 Celem konkursu jest wsparcie realizowanych przez or-
ganizacje pozarządowe projektów, które rozwijają u młodzieży: 
- umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, 
poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokal-
nego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;  
- umiejętność samodzielnego i aktywnego planowa-
nia własnej przyszłości, poprzez udział w opracowa-
niu celów i harmonogramu projektu oraz badaniu jego 
efektów, a także poprzez naukę praktycznych umie-
jętności przydatnych w osiąganiu celów życiowych; 
- umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez na-
wiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucja-
mi), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;  

- przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne pre-
zentowanie własnych działań i ich efektów, udział młodych ludzi  
w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie  
(za pośrednictwem projektu) możliwości odniesienia osobi-
stego sukcesu.
 Komisja ekspertów wybrała do dofinansowania tylko 
23 najlepsze wnioski z całego kraju. Projekt Jestem sobą w tłu-
mie świata został napisany wraz z młodzieżą. działania rozpo-
częły się we wrześniu i potrwają do listopada 2013 r.
 Więcej o projekcie w numerze 3/2012.

Beat

Wydarzenia kulturalne

II Rajd Przedsiębiorców
 dwudniowy ii Rajd Przedsiębiorców zor-
ganizowany przez Wschodnią izbę Gospodarczą z/s  
w Siedlcach we współpracy z Prezydentem Miasta Siedl-
ce wystartował 1 czerwca spod budynku urzędu Miasta  
w Siedlcach.  uczestnicy rajdu pokonali trasę Siedlce – Mor-
dy – Przesmyki – Sarnaki – Zabuże – niemirów – Siemiaty-
cze. W rajdzie wzięło udział 37 osób, głównie przedstawiciele 
firm z terenu Podlasia. W trakcie podróży przedsiębiorcy po-
znawali naszą okolicę oraz spotkali się z lokalnymi władza-
mi.  

 W Sali Konferencyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury przywitał ich Burmistrza Miasta i Gminy. Przy wspól-
nym obiedzie i słodkim poczęstunku rajdowcy zostali zapo-
znani z historią i walorami Mordów i okolic. Obejrzeli także 
występ Zespołu Ludowego Podlasianki. na koniec wszyscy 
razem zaśpiewali polski przebój tegorocznych Mistrzostw eu-
ropy w piłce nożnej Koko Euro Spoko. 
 Głównym celem imprezy jest promowanie wśród 
przedsiębiorców aktywnego wypoczynku oraz zdrowego stylu 
życia i poznawanie regionu.
 uczestnicy ii Rajdu Przedsiębiorców: Zenon Chodowiec (Systemy 
informatyczne CHOdROM Sp. z o. o.), Jarosław Głowacki (uM Siedlce), Woj-
ciech domański (Zentis Polska Sp. z o. o.), Piotr Łukasik (Kancelaria Radcy 
Prawnego), Barbara Bisz (Zakład Mięsny MOŚCiBROdy Sp. z o. o.), Joanna 
Kosieradzka (PPH „Mikos”), Mirosław Kosieradzki (PPH „Mikos”), dariusz 
Jasiński (Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie), ewa Celińska (Mię-
dzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie), Mariusz Orzełowski (uM Siedl-
ce), ewa Maleszyk (PROJeCT FOR FuTuRe), artur Prusaczyk (Centrum 
Medyczno-diagnostyczne Sp. z o. o.), Sławomir dmowski (SeMiX SiedLCe 
JanuSZ POdGÓRZaK), Małgorzata Rychlik (PHu Krystian Rychlik), Kry-
stian Rychlik (PHu Krystian Rychlik), Magdalena Kaliszewska (ZuO Sp. z o. 
o.), Jacek Paluszkiewicz (ZuO Sp. z o. o.),  Henryk Gałek (Przedsiębiorstwo 
Konfekcyjne aTuT), Janina Gałek (Przedsiębiorstwo Konfekcyjne aTuT), 
dariusz Chaciński (inforbank), Jarosław Oleszczuk (Firma Handlowa OLiM-
PeX), Paweł dąbrowski (Firma Handlowa OLiMPeX), Sylwia Olędzka (Firma 
Handlowa OLiMPeX), Małgorzata Lipińska (Pośrednictwo ubezpieczeniowe 
WaRTa), Janusz Kolo (Wschodnia izba Gospodarcza), Grzegorz Cichy (Pra-
cownia Złotniczo-Jubilerska), dariusz Mankowski (BS w Siedlcach), Piotr Ko-
ziak (Cyklon Koziak Piotr), Justyna Gałdyk (ZuO Sp. z o. o.), Olga denczuk 
(ZuO Sp. z o. o.), Tomasz Pieńkosz (MOdaTeX Tomasz Pieńkosz), Marek 
Suplewski (P. R. e. B. „elbud Siedlce” s. c.), Jacek Tomaszuk (inti-Sport), Sła-
womir Lewicki (inti-Sport), Marek Bulak (BuLaKPROJeKT), Marek Raczko 
(Kancelaria Prawna COnTRaCT s. c.), Piotr Tołwiński (S. F. P. Panoramix).

Fot. M-GOK
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Uchronić przed  
zapomnieniem... 

 Wiele rzeczy możemy bezpowrotnie stracić. 
Część może ulec zapomnieniu. Autentyczny folklor 
istnieje tylko w nielicznych enklawach. Dziś domi-
nuje folkloryzm. Najkrócej to pojęcie zdefiniował  
Hermann Bausinger pisząc, że „folkloryzm to dziś 
użyta kultura ludowa z wczoraj”. Ważne zatem jest, 
by tę kulturę ludową „trzymać” przy życiu. Zespół 
Ludowy Podlasianki od prawie trzech dekad nie 
pozwala podlaskim pieśniom i zwyczajom zaginąć. 
Z zespołem działającym przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Mordach rozmawiał Łukasz 
Wawryniuk.

- Drogie Panie, ostatnio odnosicie poza powiatem same sukcesy. 
Proszę o przedstawienie krótkiego rysu historycznego zespołu.
- Zespół powstał w 1983 roku i skupiał członkinie Koła Go-
spodyń Wiejskich z Mordów, które zostało powołane w 1959 
r.  Założycielem naszego zespołu jest Ś. P. irena Ostaszyk. Po-
czątkowo chciałyśmy śpiewać dla własnej przyjemności, a po-
tem zamierzałyśmy występować przed sąsiadami. idea szybko 
się zrealizowała i wkrótce występowałyśmy w uszytych przez 
siebie strojach. ale pani irena, zakochana w folklorze swoich 
stron, postanowiła stworzyć zespół z prawdziwego zdarzenia. 
Ponad rok, jak najbardziej wytrwały etnograf, jeździła po bliż-
szych i dalszych miejscowościach Podlasia, aby wydobyć ze 
starych kufrów oryginalne stroje tego regionu. Już po trzech 
latach istnienia zespołu byłyśmy znane na terenie całego wo-
jewództwa. Zespół odnosił liczne sukcesy. Mamy tak dużo 
dyplomów, że same już nie pamiętamy gdzie byłyśmy. Wy-
stępowałyśmy między innymi w Warszawie, w Trzebieszowie,  
w Łukowie, w Mińsku Mazowieckim, Tarnogrodzie, Kodniu, 
w dobrem … Zawsze było bardzo przyjemnie. Byłyśmy na-
wet na Litwie w Mejszagole (50 km od Wilna) na dożynkach 
pokazowych. Pojechałyśmy z wieńcem dożynkowym. Miały-
śmy tam też okazję poznać ks. prałata Józefa Obremskiego. 
W ubiegłym roku, gdy zmarł, dowiedziałyśmy się, że był to 
najstarszy kapłan świata. Gdy zaśpiewałyśmy tam piosenkę 
Polskie kwiaty, wszyscy płakali. Ksiądz też, bo to był polski 
ksiądz. a płakał jak dziecko, ponieważ jak nam powiedział, 
w takim stroju ludowym, jaki miałyśmy na sobie, jego mama 
dawniej chodziła do kościoła. 

- W jakim stroju Panie występujecie?
- nasz strój ludowy składa się ze spódnicy, tak zwanej górów-
ki i fartucha robionych na krosnach, z serdaczka wyszywane-
go ręcznie, czerwonych korali, białej lnianej bluzki i butów 
sznurowanych ze skóry. To jest właśnie strój ludowy podla-
ski. Mamy jeszcze drugi strój, już nie ludowy. Składa się ze  
spódnicy i kamizelki, obie w kolorach brązu, oraz żółtej bluzki  
i żółtych korali.

- Co znajduje się w repertuarze zespołu?
- Repertuar mamy bardzo bogaty. Pieśni ludowe, wesołe – 
weselne, biesiadne, smutne – pogrzebowe, pieśni o sierotach. 
Pieśni na każdy okres roku: ostatkowe, postne, wielkanocne, 
dożynkowe, kolędy. Wszystko to śpiewamy.

- Czyli pieśni na cały rok, które śpiewacie w wielu miejscach  
w kraju.
- Ostatnio współpracujemy z Centrum Kultury i Sztuki  
w Siedlcach. Przedstawiałyśmy obrzęd na „Jesiennych wieczo-
rach” pt. Matka  Boska Gromniczna, podczas „Kolędników” 
czy „Kusaków”... 

(śpiew)
Jestem sobie chochoł,
Ze słomy zrobiony,
ale bardzo smutny – 
nie zrobili żony.
 Żony mi nie dali,
 a stać mi kazali.
 Hej kolęda, kolęda.

i stoję sobie tak o północy,
Jakaś poświata otwiera mi oczy.
 usłyszałem granie,  
 anielskie śpiewanie.
 Hej kolęda, kolęda. 

- A więc oprócz śpiewania pieśni ludowych, tworzycie jedno-
cześnie teatr obrzędowy?
- Tak. Wystawiałyśmy między innymi szopki, darcie pierza, 
obróbkę lnu...

- Skąd pomysły, inspiracje na teatr obrzędowy?
- Skąd to bierzemy? My to jeszcze pamiętamy po naszych 
babciach, mamach. Same jeszcze dużo pamiętamy. Trochę ze 
wspomnień innych. Tworzymy scenariusz i robimy próby.

- A z książek naukowych dotyczących folkloru?
- nie, wszystko bierzemy stąd, od nas, z tradycji ustnej. Z daw-
nego żywego folkloru. Pieśni ludowe mamy od dawna spisane 
i chronimy je przed zapomnieniem. Śpiewając, pobudzamy je 
do życia. układamy też swoje pieśni. Czasami skecze. 

- Coś a’la cabaret?
- Tak, a’la cabaret. 

- Zatem zespół podejmuje działania szeroko pojęte: śpiew, teatr 
obrzędowy, kabaret...     
- W tym roku zdobyliśmy ii miejsce podczas Prezentacji Lu-
dowych Zwyczajów i Potraw Ostatkowych „Kusaki”. Kiedyś 
na ostatki mówiło się kusaki. To był obrzęd ludowy. Pani  

Fot. M-GOK
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Stanisława Gaworkowa była Żydem, pan Mieczysław  
Szewczuk był Cyganką. Był jeszcze bocian. Zagrał go Henryk 
ilczuk. Prezentowaliśmy tam także nasze potrawy regionalne: 
chleb ze smalcem, kiełbasę, pączki, racuchy, chleb z burakami, 
5 rodzajów pierogów. Zrobione tak, jak kiedyś nasze babcie 
robiły. 

- Co uważacie Panie za największy sukces Podlasianek?
- nagrody dostawałyśmy bardzo często. ale nasze naj-
większe osiągnięcie w ostatnim czasie to zajęcie iii miejsca  
w Xi Mazowieckim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  
w Mińsku Mazowieckim w kategorii zespoły śpiewacze. Po 
tym sukcesie byłyśmy na specjalnie zaproszenie, między inny-
mi w Reymontówce czy w Siemiatyczach. naszym marzeniem 
nie są sukcesy, choć i one są ważne. Chcemy, żeby młodzi dołą-
czyli do nas. Chcemy mieć komu przekazać spuściznę zespołu  
i nasz dorobek.

- Mam nadzieję, że marzenie zespołu spełni się. Często sukce-
som towarzyszą jakieś miłe przygody. Proszę opowiedzieć naj-
bardziej śmieszną sytuację jaka przytrafiła się zespołowi...
- Pojechałyśmy do Kolna na konkurs pieśni ludowych. Było 
nas wtedy ponad 20 osób w zespole. Scena była na świeżym 
powietrzu. i gdy na nią weszłyśmy, jak zaczęłyśmy śpiewać, 
to aż się scena załamała. (śmiech) Jedna z koleżanek tupnęła 
nogą w rytm pieśni. Ot, i uciechy ile było.

 
- Dlaczego chcecie się spotykać i popularyzować pieśni ludu?
- Kochamy to. To coś pięknego i wspaniałego móc się spot-
kać, śpiewać innym, podtrzymywać tradycje. Lubimy też pisać 
teksty pieśni i pobudzać je do życia. Zespół jest otwarty dla 
wszystkich, także zapraszamy wszystkich chętnych do nasze-

go zespołu. 

- Gdzie w najbliższym czasie będzie można zobaczyć występ 
Podlasianek?
- na pewno w Wyczółkach, w Ptaszkach i w Warszawie na 
X Ogólnopolskim Przeglądzie amatorskiej Twórczości arty-
stycznej Seniorów – TeRaZ My w domu Kultury Włochy.

- Dziękuję bardzo za rozmowę.
- dziękujemy.

Obecny skład  
Zespołu Ludowego Podlasianki z Mordów:

Krystyna Halina Noszczak (przewodnicząca zespołu), Wanda Teo-
dorczuk (wiceprzewodnicząca zespołu), Stanisława Gaworek, Anna 
Goś, Krystyna Michalak, Jadwiga Michalak, Ewa Łanecka, Krystyna  
Izdebska, Lucyna Jaroszuk, Władysława Kłoś, Mieczysław Szewczuk.

Fot. M-GOK

Wydarzenia kulturalne

Podnoszenie ciężarów  
znowu w Mordach

 Mistrzostwa Powiatu Siedleckiego w Podnoszeniu 
Ciężarów odbyły się 16 maja b.r. w Mordach. Na pomoście usta-
wionym na scenie sali widowiskowej M-GOK w Mordach zapre-
zentowali się najlepsi juniorzy i juniorki kategorii wiekowej do 
lat 17.
 imprezę zorganizowano dzięki porozumieniu bur-
mistrza Miasta i Gminy Mordy, Jerzego  
Wąsowskiego, oraz dyrektora klubu sporto-
wego WLKS Siedlce, Stefana Długosza. Sędzią 
głównym zawodów był Kazimierz Olszewski, 
arbiter międzynarodowy Światowej Federacji 
Podnoszenia Ciężarów, wychowawca znanej 
ciężarowej trójki braci dołęgów.
 W turnieju udział wzięli także debiu-
tujący zawodnicy sekcji sportowej Gimnazjum  
w Mordach przygotowywani przez trenera 
Macieja Kośmidra.

 Wyniki zawodników z Mordów: 
Jarosław Zacharczuk /waga 44,9/: rwanie 22 + 
podrzut 27 = dwubój 49 kg;
Patryk Hajwos /53,8/: 22 + 30 = 52;

Mariusz Biarda /54,7/: 25 + 30 = 55; 
Krzysztof Łukasiuk /66,1/: 25 + 37 = 62; 
Marcin Skorupski /65,3/: 20 + 27 = 47; 
Mateusz Radzikowski /70,9/: 35 + 55 = 90; 
Damian Czerski /46,7/ - spalone podejście rwania / 20 
kg. 

 Zawody wygrali:
- w kat. juniorek: Magdalena Mędza – WLKS Siedlce /waga 
52,9/: 40 + 58 = 98 kg;
w kat. juniorów: Kamil Adamczyk – WLKS Siedlce /waga 
77,1/ : 90 + 115 = 205 kg.                                                   Piotr Buczek

Foto: Tadeusz Narojek
Fot. Tadeusz narojek

Fot. Tadeusz narojek

Fot. Tadeusz narojek
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Film

Książki

 „Skrzyp. Skrzyp. Skrzypu-skrzyp…” - tak zaczyna 
się Głuptaska – fascynująca, okrutna i piękna zarazem 
alegoryczno-archetypowa opowieść o Rosji z jej absur-
dami i problemami. akcja utworu dziej się w zapadłej 
wsi z lat 60. XX wieku. Główna bohaterka, nadźka, 
opuszcza dom rodzinny, aby po latach wrócić na tratwie 
jako święta. niczym Mojżesz, jako niemowlę puszona  
w koszyku w nurt rzeki, przemierza astrachańskie akwe-
ny uciekając przed złem i przekracza kolejne kręgi ziem-
skiego piekła. Jednocześnie podąża za własnym fatum  
i ratuje świat przed zagładą atomową. niczym Jezus, od-
rzucona i skazana na stracenie, okazuje się być świętą 
wybawicielką. Bohaterka żyje w innym świecie – baśnio-
wym, mitycznym, jakby zawieszonym w czasie. 
 Wasilejko krzyżuje surrealistyczne obrazy z pie-
kłem radzieckiej ziemi, nie pogardza satyrą. Miesza 
wschodniosłowiański folklor z brudami reżimu, sacrum 
konfrontuje się z profanum. Jak sama powiedziała, „jest 
to powieść-żywot, a więc historia człowieka, który sta-
je się świętym”. Książka jest napisana prostym, acz bar-
wnym językiem. Czasami pojawia się stylizacja na staro-

ruską baśń. 
 Głuptaska jest lekturą, po której powstaje zadu-
ma nad sprawami eschatologicznymi. Odpowiednia na 
jesienne wieczory.

Beat

Swietłana Wasilenko: Głuptaska. Przekład: Jerzy Czech. Wyd. 
Czarne, seria inna euROPa, inna LiTeRaTuRa.

Dwoje do poprawki
 nieraz do naszych związków trafia rutyna. i choć 
potrzebne są w nich zmiany i urozmaicenia, nie potra-
fimy uczynić jakiegokolwiek ruchu, by ratować to, co 
przez lata było pielęgnowane. 
 Główni  bohaterowie filmu Dwoje do poprawki  - 
Kay (Meryl Streep) i arnold (Tommy Lee Jones) – wy-
chowali już swoje dzieci. na pozór szczęśliwe małżeń-
stwo przechodzi poważny kryzys. Mimo, że są razem, 
łączy ich jedynie wspólny dom. nie rozmawiają ze sobą, 
a jedynie mówią czasami coś do siebie. Mają  oddzielne 
pokoje, a łączący je korytarz, który powinien być mo-
stem łączącym dwa brzegi, okazuje się być istną prze-
paścią. Kay brakuje zwykłej czułości ukochanego męża, 
chwili rozmowy. Postanawia walczyć o reanimację 
małżeństwa. Z własnych oszczędności wykupuje tygo-
dniowy wyjazd na intensywną terapię małżeńską. Samo 
przekonanie męża do tego już jest trudnym zadaniem. 
najtrudniejsze okaże się rozniecenie ogniska, które 
przed laty wspólnie „rozpalili”.
 Film uczy rozmawiania o uczuciach i potrzebach. 
Pokazuje, że to właśnie rozmowa czyni z nas ludzi. naj-
bardziej zmienia się arnold, który ze zrzędliwego, lu-
biącego swoje przyzwyczajenia mężczyzny w dojrzałym 

wieku, zrzuca swój pancerz. Kay i arnold są jak ogień  
i woda. Tu widzimy, że ogień może rozpalić wodę. 
 Ten film, w doborowej obsadzie, jest pełen wzru-
szeń, ale też nie brakuje w nim komizmu. dostarcza  
wiele emocji, pobudza nas do pewnych przemyśleń. Jest 
to jednocześnie niezwykła recepta dla ratowania zagro-
żonych związków. Dwoje do poprawki – film-terapia to 
także podręcznik dla młodych czy udanych małżeństw, 
bo pokazuje jakich błędów można uniknąć, by w szczęś-
ciu dożyć „jesieni życia”. 
 W kinach od 14 września.

Ł. W.

Dwoje do poprawki (Hope Springs), reż. david Frankel, uSa 
2012, barwny

Źródło:  http://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/gluptaska

Źródło:  http://www.film.com/movies/review-hope-springs-2012
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Konkurs

   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach 
ogłasza konkurs dla wszystkich mieszkańców powiatu 
siedleckiego od 18. roku życia pod hasłem Moja polszczy-
zna dzisiaj...
 Konkurs jest jednoetapowy i polega na napisaniu fe-
lietonu, w którym autor dokona subiektywnej oceny kondy-
cji polszczyzny, stanu świadomości i wrażliwości językowej 
jej użytkowników. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 
tylko jedną autorską pracę. Szczegóły konkursu dostępne  
w Regulaminie na www.mgok.mordy.pl oraz w siedzibie or-
ganizatora. Termin zgłaszania prac mija 23 listopada 2012 r.
 Konkurs dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach projektu „Promocja języka pol-
skiego:, który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej 
„Ojczysty – dodaj do ulubionych”.
 

Kulturalnik
Kulturalny Kwartalnik Miasta i Gminy Mordy

Ser  żółty „Czepielinek”
Składniki:

1 kg twarogu białego
1 l mleka świeżego pełnego

1 żółtko
1 płaska łyżeczka soli

1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej
1 płaska łyżeczka masła śmietankowego

Sposób przyrządzenia:
na gotujące mleko wsypać rozkruszony i rozmielo-
ny twaróg i dłuższą chwilę gotować. Mieszać. Gdy się 
zważy, zdjąć z ognia i przecedzić przez sito. Otrzymany 
gorący twarożek włożyć z powrotem do garnka, dodać 
wszystkie pozostałe składniki i, najlepiej, wstawić ten 
garnek do drugiego garnka z gotującą się wodą (aby 
zapobiec przypaleniu składników), gotować powoli do-
kładnie mieszając. Powstanie jednolita masa odstająca 
od brzegów garnka. Wylać ją wtenczas do pojemnika 
lub foremki wyłożonej folią lub pergaminem do całko-
witego wystygnięcia.

aby otrzymać żółty ser o rozmaitych smakach, do wy-
żej wymienionych składników można dodawać drobno 
pokrojoną świeżą paprykę lub szczypiorek, albo szynkę. 
Ser dojrzewa 21 dni w chłodnym miejscu. Jest też do-
skonały od razu po wystudzeniu.

Przepis zgłosiła Pani Zofia Złoch z Czepielina.

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

Fot. M-GOK

PRAWIDŁOWE ROZWIąZANIE KRZYżÓWKI  
Q-LTURALNEJ NR 1:

Wernyhora

Lista osób nagrodzonych na stronie 20.



PIONOWO:
A8 – Harrison ... – zagrał pułkownika Lucasa w filmie Czas apoka-
lipsy w reż. F. F. Coppoli; B1 – Ignacy ... – autor Rozmów zmarłych; 
C8 – Dorian – słynny bohater powieści Oscara Wilde’a; D1 – Amos 
... – najwybitniejszy izraelski pisarz, eseista i publicysta; D6 – w mi-
tologii greckiej córka Uranosa i Gai, siostra i żona Kronosa, matka 
bogów; E1 – druga osoba liczby mnogiej; E4 – miasto, w którym znaj-
duje się Bazylika Zwiastowania; F1 – rasa konia wierzchowego w typie 
westernowym, często używana do ceremonii dworskich; G9 – dawny 
dystrykt Ghany; H1 – klasyczny hinduski podręcznik sztuki miłości; 
J1 – Ludwik ... – polski aktor teatralny i filmowy charakteryzujący 
się niskim, basowym głosem; J8 – ... kobiet – komedia Arystofanesa;  
K5 – .... Siegel – amerykański reżyser i producent filmowy, stworzył 
m.in. film Brudny Harry z Clintem Eastwoodem w roli głównej;  
L1 – ... krwii – powieść Jacka Londona; M5 – jeden z eposów greckich 
przypisywanych Homerowi; N2 – El ... – właściwie nazywał się Domi-
nikos Theotokopulos; N10 – tytuł tygodnika społeczno-kulturalnego 
wydawanego w latach 1935-39 w Krakowie (nazwa dwuliterowa);  
O1 – kultura ludu zamieszkującego niegdyś tereny na południe od 
Sahary między rzekami Niger i Benue; O7 – imię Capone, słynnego 
mafioso włoskiego pochodzenia; O10 – jeden z głównych gatunków 
dramatu japońskiego.

POZIOMO:
1D – jedna z końcówek służąca w języku polskim do tworzenia na-
zwiska kobiety zamężnej; 1H – prekursorami tego kierunku w sztuce 
byli Pablo Picasso i Georges Braque; 2A – ojczyzna samby;  2N – sta-
rochińska gra planszowa o specyficznym połączeniu sztuki, nauki  
i sportu; 3H – dekoracyjny i geometryczny wzór architektoniczny od-
kuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany głównie do wypeł-
nienia górnej części gotyckiego okna; 4A – ziarnem tego zboża Grecy  
i Rzymianie obsypywali zwierzęta ofiarne przed zabiciem; 5E – jed-
no z bóstw sumeryjskich, ojciec wszystkich bogów; 5J – film Larsa 
von Triera z 1998 r.; 6A – gatunek muzyczny występujący samo-
dzielnie lub jako część symfonii bądź sonaty, w formie podobny do 
menueta, z wł. znaczy ’żart’; 6J – w sztuce obraz bądź płaskorzeźba  
w kształcie koła, było charakterystyczne dla sztuki włoskiego renesansu;  
7D – w języku quenejskim, opracowanym przez J. R. R. Tolkiena, 
ta nazwa wszechświata znaczy tyle co niech będzie (niech się stanie);   
8A – imię bohatera z opery Mozarta, który pochodzi z komedii  
Beaumarchaisa; 8J – spółka akcyjna w skrócie; 8M – nazwa V dźwię-
ku gamy C-dur; 9G – gatunek w poezji hinduskiej zgodny z regułami 
szer, beher, matla, maqta, kaafijaa i radif; 10E – ... Leoni - amerykań-
ska aktorka pochodzenia włosko-polskiego, zagrała m.in. w filmach 
Bad Boys, Park Jurajski III, Ghost Town; 10J – inicjały imion Salingera, 
autora powieści Buszujący w zbożu; 10M – imię męskie pochodzące  
z hebrajskiego, oznaczające „Bóg jest łaskaw”; 11A – Rudolf .... starszy 
– wybitny czeski aktor, zagrał wiele ról w filmie niemym; 11H – może 
być oksytoniczny lub paroksytoniczny; 11L – ... continuo – w okresie 
baroku głos basowy w kompozycji muzycznej opatrzony cyframi (ha-
sło pięcioliterowe).

Poprawne hasło należy wpisać wyłącznie na wypełnionym 
kuponie. Kupon należy wyciąć, przyklepić na karcie poczto-
wej i wysłać do dnia 6 listopada 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 150 zł oraz nagroda do-
datkowa: książka na jesienne wieczory.

Ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców zostaną podane  
w kolejnym numerze Kulturalnika oraz na www.mgok.mordy.pl  
w zakładce Kulturalnik.
Zwycięzcy z numeru 1/2012: nagroda główna (kosmetyki firmy 
ORiFLaMe o wartości ponad 150 zł) wygrała Bogusława Prusa-
czyk z Mordów; wycinanki ireny Łukasiuk z imienną dedykacją 
od artystki wygrali: Natalia Stańczuk (Mordy), Weronika Wasiluk 
(Mordy), Jolanta Stańczuk (Mordy), Monika Jastrzębska (iganie Sta-
re) i Julia Jastrzębska (Mordy). Wszystkim zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy.
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Litery z pół ponumerowanych od 1 do 8 utworzą rozwiązanie –  
tytuł filmu w reżyserii Ridley’a Scotta.
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KUPON zgłoszeniowy nr 2 
 

………………………………………………………………………………………………..………………...……….. 
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.  


