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KULTURA
PRZEZ SZKLANY EKRAN

„Kultura przez szklany ekran” to tytuł projektu, ktory
otrzymał dofinansowanie w ramach Programu dotacyjnego „Kultura w Sieci” Narodowego Centrum Kultury.
Celem programu jest tworzenie warunkow dla
wzmacniania tozsamosci i uczestnictwa w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektow upowszechniających dorobek kultury i zwiększających
obecnosc kultury w zyciu społecznym, ktorych odbior
następuje poprzez narzędzia on-line, jak rowniez rozwoj przestrzeni umozliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobow w sieci. Istotnym
celem programu jest wspieranie zadan rozwijających kapitał kulturowy odbiorcow za pomocą
narzędzi internetowych oraz rozwoj kompetencji cyfrowych zarowno odbiorcow, jak i kadr kultury. W ramach konkursu złozono 6000 wnioskow, tylko 1200 otrzymało dofinansowanie.
Wsrod zaplanowanych działan były: konkurs muzyczny na piosenkę patriotyczną pt.” Bitwa o
wolnosc” skierowany do dzieci, młodziezy, dorosłych, indywidualnych osob oraz zespołow; koncert muzyki rozrywkowej, koncert z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej, maraton zumby.

Patronat medialny nad projektem objęli: Radio dla Ciebie, Zycie Siedleckie , Echo Katolickie, Tygodnik Siedlecki, TV Powiat oraz koncert patriotyczny 15 sierpnia TVP 3 WARSZAWA.

Program Dotacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury

POKAZ ULICZNEGO
TEATRU OGNIA ANTIDOTUM
Był ogień i była moc …

Ostatni weekend lipca 2020 roku w Mordach upłynął bardzo gorąco,
a wszystko za sprawą programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury „Kultura w Sieci” pod nazwą „
Kultura przez szklany ekran”, jaki
realizuje Miejsko- Gminny Osrodek
Kultury w Mordach. W ramach programu w sobotni wieczor 25.07.2020 r. o
godz. 22.00 pod rozgwiezdzonym niebem odbył się spektakl
Ulicznego Teatru Ognia Antidotum, ktory zgromadził publicznosc w roznym wieku, starszych i młodszych jak rowniez całe
rodziny. Zaprezentowane układy wszyscy oglądali z zapartym Uliczny Teatr Antidotum
tchem i podziwem. Ogien, ktory był wykorzystywany w kazdym układzie tanecznym wzbudzał wielkie zaciekawienie całej widowni, szczegolnie wsrod młodszej częsci publicznosci. Całe show, bo tak mozna by to było podsumowac, jakie przygotował Teatr
Antidotum na koniec otrzymał gromkie brawa. W podziękowaniu aktorzy zapraszali osoby chętne
do wspolnego pamiątkowego zdjęcia.

KONCERT KAPELI ZBUCKIEJ
Kolejne wydarzenie w ramach programu „Kultura w Sieci” odbyło
się w niedzielę 26.07.2020 r. O godzinie 18.00 na placu przy MiejskoGminnym Osrodku Kultury w Mordach odbył się Koncert Kapeli Zbuckiej. Repertuar jaki zaprezentował zespoł zgromadził publicznosc
w roznym wieku. Wszyscy bardzo chętnie włączali się w spiew razem
z Kapelą, a niektorzy nawet tanczyli. Wsrod prezentowanych utworow
kazdy mogł znalezc cos dla siebie. Sprzyjająca pogoda pozwoliła miło
i muzycznie spędzic niedzielne popołudnie. Wydarzenie transmitowane było on-line. Patronami medialnymi wydarzenia byli: Radio dla
Ciebie, Zycie Siedleckie , Echo Katolickie, Tygodnik Siedlecki, TV Powiat.
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WAKACJE BEZ NUDY 2020
Wakacje to niewątpliwie wspaniały okres. Zwłaszcza dla
najmłodszych. Jest to doskonały czas na rozwinięcie swoich
pasji, zawarcie nowych znajomosci, przyjazni oraz przede
wszystkim na zabawę. Miejsko- Gminny Osrodek Kultury, jak
co roku zorganizował letnie zajęcia dla dzieci i młodziezy
z gminy Mordy pt. „Wakacje bez nudy” .Mimo obecnej sytuacji
związanej z korona wirusem nie zabrakło chętnych do udziału w zajęciach. . Pierwszy tydzien zajęc upłynął pod znakiem
integracji uczestnikow poprzez zabawy i rozgrywki sportowe,
animacyjne. gry edukacyjne, planszowe i karciane. Duzym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia manualne, na ktorych uczestnicy wykorzystywali rozne
techniki plastyczne, między innymi stworzylismy piękny wakacyjny napis „WAKACJE Z MGOK”.
Nie zabrakło rowniez wypraw na plac zabaw
i szalenstw na swiezym powietrzu. Największym
powodzeniem cieszyły się zabawy z czasow dziecinstwa instruktorow, dla niektorych uczestnikow
odkryte na nowo. Bawilismy się, pracowalismy,
cwiczylismy razem i zdązylismy się poznac i polubic. Mamy nadzieję, ze udało nam się sprawic, by
zajęcia były ciekawe, zajmujące i wywoływały
usmiech i prawdziwą radosc u dzieci. Dziękujemy
uczestnikom za mile spędzony czas. Mamy nadzieZajęcia wakacyjne fot. M-GOK
ję, ze juz niebawem będzie okazja do kolejnych
spotkan podczas zajęc stałych jak rowniez zajęc feryjnych.

WYNIKI KONKURSU MUZYCZNEGO PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ „BITWA O WOLNOSC”

Podczas uroczystosci 100 rocznicy „Bitwy Warszawskiej” w Mordach,
15 sierpnia 2020 roku zostały ogłoszone wyniki konkursu muzycznego Piosenki Patriotycznej „Bitwa o wolnosc” ogłoszonego w ramach projektu
„Kultura przez szklany ekran” dofinasowany przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury
„Kultura w Sieci”. Do konkursu wpłynęło 19 zgłoszeń w dwoch kategoriach: Dorosli-Seniorzy, Dzieci-Młodziez. Kazdy uczestnik prezentował jeden utwor patriotyczny, ktory komisja oceniała pod względem: doboru repertuaru do wieku i mozliwosci wokalnych, walory głosowe, własną interpretację utworu, muzykalnosc jak rowniez indywidualnosc artystyczną. Komisja Konkursowa
w składzie Irena Kosinska, Tomasz Radomyski, Krzysztof Buzuk wyłoniła następujących laureatow:
w kategorii Dzieci i Młodzież: wyróżnienia: Laura i Sara Niemczyk w utworze „Katechizm Polskiego dziecka”, Aleksandra Juchniewicz w utworze „Czerwone maki na Monte Cassino”, Kamila
i Iwona Głuchowska w utworze „Miejcie nadzieję”. III miejsce Julia Stepaniuk w utworze „Bo zawsze przeciez”. II miejsce Sara Niemczy w utworze „Sen o Katyniu”. I miejsce Izabela Karczewska w
utworze „W suterenie”. W kategorii Dorośli-Seniorzy: III miejsce Zespoł Wokalny „Złote Kłosy”
w utworze „W suterenie”, II miejsce Zespoł Ludowy „Podlasianki” w utworze „Przybyli ułani”, I
miejsce Zespoł Kameralny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mordach w utworze „Wojenko, wojenko”.

3

OBCHODY 100 ROCZNICY
„BITWY WARSZAWSKIEJ” W MORDACH
Obchody Setnej rocznicy „Bitwy Warszawskiej” zwaną tez „Cudem
nad Wisłą” w Mordach rozpoczął wykład historyczny poswięcony temu
zagadnieniu przeprowadzony przez doktora nauk humanistycznych Grzegorza Kubę transmitowany online 14 sierpnia 2020 r.
Dr Kuba przedstawił najwazniejsze wątki Bitwy Warszawskiej, ktora
była decydującym starciem toczącej się w 1920 roku wojny polskobolszewickiej. Uznawanej za 18. Przełomową bitwę w historii swiata. Zdaniem historykow jej losy zadecydowały o zachowaniu przez Polskę niepodległosci i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Wsrod zagadnien
przedstawianych podczas wykładu były m.in. sytuacja na froncie wojny
polsko-bolszewickiej w okresie czerwiec-sierpien 1920, geneza bitwy,
wazniejsze bitwy i potyczki w okolicach miasta, najwazniejsze momenty
Bitwy Warszawskiej. Doktor Kuba wyjasnił słuchaczom, czym była Rada
Obrony Panstwa, Rząd Jednosci Narodowej. Dowiedzielismy się rowniez
jak społeczenstwo mobilizowało się do walki z wrogiem za pomocą akcji
propagandowych. Wykład odbył się w ramach zadania „ Kultura przez szklany ekran”, dofinasowanego w ramach Programu dotacyjnego „Kultura w Sieci” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Kolejnym waznym punktem obchodow 100 rocznicy „Cudu na Wisłą” były
uroczystosci, ktore miały miejsce 15 sierpnia 2020 r.
O godzinie 14.00 odbyła się Msza polowa i Akademia w „Choinie Ostojskiej”.
Następnie o godzinie 17.00 miała miejsce uroczysta msza swięta w Kosciele
pw. sw. Michała Archanioła w Mordach, ktora koncelebrował Ks. mgr Karol
Klewek.
Oprawę muzyczną mszy swiętej przygotowali artysci: Teatru Wielkiego
Opery Narodowej, Polskiej Opery Krolewskiej, Filharmonii Narodowej, Warszawskiej Opery Kameralnej i Teatru Muzycznego w Łodzi, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego W.P. i scen warszawskich oraz Orkiestra Dęta
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mordach. Asystę przy ołtarzu pełniło wojsko.
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Po mszy swiętej nastąpił Przemarsz Pocztow Sztandarowych i Uczestnikow Uroczystosci oraz złozenie zostały kwiaty pod pomnikiem Poległych 1918-1920.
Kulminacyjnym punktem wieczoru był KONCERT PATRIOTYCZNY: POLEGŁYM W LATACH
1918-1920 w 100 ROCZNICĘ „BITWY WARSZAWSKIEJ” w wykonaniu wybitnych artystow: Teatru
Wielkiego Opery Narodowej, Polskiej Opery Krolewskiej, Filharmonii Narodowej, Warszawskiej Opery Kameralnej i Teatru Muzycznego w Łodzi, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego W.P. i scen
warszawskich.
Scenariusz koncertu przepełniony był głęboką trescią patriotyzmu zarowno pod względem wartosci uzytego słowa, jak rowniez dobranych utworow w warstwie muzycznej, nawiązujących do
okresu, kiedy 100 lat temu nad Polską i Europą zawisło widmo bolszewizmu. Koncert miał formułę
montazu słowno-muzycznego. Posiadał ogromne walory edukacyjne, stanowiąc muzyczną lekcję historii. Dostojna muzyka sprawiła, ze wszystkim uczestnikom koncertu udzielił się podniosły nastroj
prezentowanych utworow.
Koncert na długo pozostanie w pamięci słuchaczy, poniewaz wyrozniał się bardzo wysokim poziomem artystycznym. W repertuarze znalazły się znane i popularne piesni patriotyczne, m.in. takie
utwory jak „Skrzydła”, „Ojczyzna ma”, „Rok 1920”, „Piesn o wodzu miłym”, „Maki”, „Szara piechota”,
„Biały Krzyz” oraz wiele innych utworow. W dowod wdzięcznosci i uznania występujący artysci zostali obdarowani biało- czerwonymi rozami, ktore wręczyli Pracownicy M-GOK.
Na zakonczenie przy gromkich brawach artysci wraz z publicznoscią wykonali utwor „Przybyli
ułani”. Słuchacze jednogłosnie mowili, ze długo pozostanie w ich pamięci.
Koncert został dofinasowany ze srodkow Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Kultura w sieci”.
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DOZYNKI GMINNO-PARAFIALNE

6 wrzesnia 2020r. odbyły się Dozynki Gminno-Parafialne w Gminie Mordy,
ktore patronatem honorowym objął Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. Uroczystosc rozpoczęła się mszą sw. sprawowaną przez proboszcza ks. Karola Klewka w Kosciele parafialnym pw. Sw. Michała Archanioła.
W uroczystym orszaku tradycyjnie ustawili się Gospodarze Dozynek ktorymi
w tym roku byli panstwo Pawluk z Wolki Sosenskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski z Radnymi, delegacje z poszczegolnych miejscowosci
z wiencami i koszami, KGW Mordy, ZL. Podlasianki, Dzieci z sekcji działających przy Miejsko Gminnym Osrodku Kultury w Mordach, V Podlaska Druzyna
Harcerska „Ciekawi Swiata” z druhną Panią Małgorzatą Pawłowską.
Po eucharystii uczestnicy zgromadzili się na rynku w centrum Mordow. Jako
pierwsi głos zabrali Burmistrz Miasta i Gminy Mordy wraz z Dyrektorem Miejsko Gminnego Osrodka
Kultury, ktorzy przywitali wszystkich bardzo serdecznie.
Częsc artystyczna rozpoczęła się słowami „Na dzisiejsze koncerty dozynkowe tysiące drog prowadzi,
witajcie kochani i bądzcie nam tu radzi. Oj będziemy tu spiewac i będziemy tancowac. I oczy i serce
chcemy wam uradowac” .
Jako pierwsza na scenie wystąpiła grupa muzyczna „Folk –Lacki” ze Stoku Lackiego z Gminy Siedlce.
Zespoł powstał w 2018 r., wykonuje utwory ludowe głownie z Mazowsza i Podlasia. Zaprezentowany
repertuar i stroje artystow doskonale wpisały się w tematykę wydarzenia Dozynek. Drugim zespołem występującym był zespoł Kryters, ktory jak o sobie mowią grają wszystko i na wszystkim. Muzycy skocznymi utworami porwali uczestnikow do wspolnej zabawy i spiewu.
Koncerty Dozynkowe jakie zorganizował Miejsko Gminny Osrodek Kultury w Mordach realizowane
były w ramach projektu Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego centrum Kultury „Kultura w sieci” pod nazwą „Kultura przez szklany ekran”. Oba koncerty transmitowane były
on-line.
Patronat medialny objęli: Polskie Radio RDC, Tygodnik Siedlecki, Zycie Siedleckie, Echo Katolickie,
TV Powiat.

MARATON ZUMBY W MORDACH

Sobotnie popołudnie 12 wrzesnia 2020 r. w Mordach upłynęło bardzo
muzycznie i tanecznie, a wszystko za sprawą Maratonu Zumby, jaki zorganizował Miejsko-Gminny Osrodek Kultury dla wszystkich lubiących aktywnosc fizyczną okraszoną szybkimi rytmami i doborowym towarzystwem. Wszystko oczywiscie przy zachowaniu obowiązujących norm epidemiologicznych. Na maraton zaproszono grono wykwalifikowanych instruktorow, ktorzy zadbali o odpowiednią atmosferę i zywe tempo podczas maratonu. Na scenie, swoje umiejętnosci zaprezentowały: Marzena
Tyminska, Klaudia Tyminska, Angelika Poninska, Kamila Niedziałek, Patrycja Zoch. Kazdy z instruktorow wykonał swoje układy w roznym gatunku muzycznym. Uczestnicy doskonale radzili sobie z prezentowanymi
układami. Mimo dwugodzinnych, intensywnych cwiczen nie było widac
zmęczenia wręcz przeciwnie z kazdym utworem wzrastała energia
uczestnikow. Taka jest własnie Zumba cwiczysz, widzisz efekty, a nie czujesz zmęczenia. Serdeczne
podziękowania kierujemy dla grup Zumby z Niwisk oraz z Siedlec, ktore skorzystały
z zaproszenia i przybyły na maraton. Maraton Zumby realizowany był w ramach programu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury „Kultura w Sieci” pod nazwą „
Kultura przez szklany ekran”, ktory realizuje Miejsko Gminny Osrodek Kultury w Mordach od lipca.
Całe wydarzenie transmitowane było on-line. Patronami medialnymi wydarzenia byli: Radio dla Ciebie, Zycie Siedleckie, Echo Katolickie, Tygodnik Siedlecki, TV Powiat.
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NARODOWE CZYTANIE
W sobotnie popołudnie 5 wrzesnia 2020 r. na Rynku w Mordach miało miejsce
niecodzienne wydarzenie- Narodowe Czytanie. Głownym organizatorem spotkania była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach. Narodowe Czytanie to akcja zachęcająca do czytania klasykow polskiej
literatury, ktorej patronuje para prezydencka. Po raz pierwszy odbyła się w
2012 r. Tego roczną lekturą Narodowego Czytania była „Balladyna” Juliusza
Słowackiego, to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukonczony w grudniu 1834 roku, a wydany pięc lat pozniej w Paryzu. Powstał na
emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania
i debat nad wspolną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym
utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynow bohaterow. Osadzona na
tle basniowych dziejow opowiesc o dwoch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duzy wpływ na muzykę, malarstwo czy rzezbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne
inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych rezyserow i aktorow scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wspołorganizatorem akcji był Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Mordach.

WAKACYJNE KONCERTY ON-LINE W M-GOK

21 sierpnia o godz. 19.00 Miejsko –Gminny Osrodek Kultury w Mordach zorganizował przepiękny koncert utalentowanej mieszkanki gminy Mordy Karoliny Kruk. Wydarzenie transmitowane było on –line w związku z czym większa rzesza publicznosci mogła wysłuchac zaprezentowanych utworow. Młoda
wokalista występowała w 2019 r. w programie muzycznym The Voice Kids 2.
Swoim wykonaniem urzekła wszystkich jurorow ktorzy nazwali ją nową Alanis Morissette! Karolina wyspiewała miejsce w najlepszej trojce teamu Cleo i
tym samym znalazła się w prestizowej grupie dziewięciu najlepszych głosow
dziecięcych w Polsce. Wokalistka od wielu lat komponuje utwory w języku
angielskim, i takie tez piosenki zaprezentowała podczas godzinnego koncertu.
W piątkowy wieczor 28 sierpnia 2020 r. w Miejsko Gminnym Osrodku Kultury w Mordach odbył się koncert on-line Kamili Głuchowskiej, mieszkanki
naszej gminy. Wokalistka ukonczyła Zespoł Szkoł Muzycznych I i II stopnia w
Siedlcach, Dyplom ukonczenia - tytuł muzyk - specjalnosci instrumentalistyka
- flet poprzeczny, jak rowniez Panstwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach. Swoimi występami często uswietnia imprezy
plenerowe nie tylko w naszej gminie. Laureatka wielu prestizowych konkursow muzycznych. Na swoim koncie ma rowniez nagrane płyty: pierwsza nagrana w ramach projektu Stowarzyszenia Naszym Dzieciom w partnerstwie z
M-GOK Mordy „Jestem sobą w tłumie swiata” pt. „W pogoni za marzeniami” z
własną muzyką i tekstami piosenek. Druga nagrana w 2018 r. z chorem w
Szkole muzycznej pt. „Łacinska muzyka na Boze Narodzenie”.
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DOKTOR DOLITTLE W MGOK
W dniach 28-29 wrzesnia 2020 r. MiejskoGminny Osrodek Kultury w Mordach zaprosił
grupy przedszkolakow z Przedszkola Samorządowego w Mordach na spektakl on-line pt.
„Nowe przygody Doktora Dolittle” w rezyserii Studia Teatralnego KRAK-ART z Krakowa.
Przedstawienie opowiada historię słynnego
Doktora - miłosnika zwierząt, gotowego w
kazdej chwili niesc pomoc chorym, czy nieszczęsliwym stworzeniom. Tym razem Doktor Dolittle pojawił się na czarnym lądzie by
niesc pomoc potrzebującym.
W poniedziałkowy poranek Salę Teatralną MGOK-u odwiedziła grupa Skrzatow, Biedroneczek, Smerfow wraz z wychowawcami, natomiast we wtorek przybyły grupy: Pszczołek, Biedroneczek i Zabek.
Ciekawa fabuła i roznorodne kostiumy sprawiły, ze młodzi widzowie oglądali bajkę z zapartym
tchem. Kazda scenka wywoływała na twarzach najmłodszych usmiech i zadowolenie. Duzym zainteresowaniem cieszyły się zwierzęta, jakie wystąpiły w spektaklu wąz, zebra, hipopotam, słon, małpka,
zyrafa jak rowniez przyjaciołka doktora papuga. Dozę strachu na krotką chwilę wprowadzili rozbojnicy, ktorzy porwali doktora, jednak pomoc zwierząt przybyła szybko i wspolnymi siłami uwolnili
swojego przyjaciela.
Zaprezentowane widowisko pozytywnie wpłynęło na wrazliwosc dzieci i ich empatię w stosunku do
zwierząt. Przedstawienie uswiadomiło dzieciom, ze to my, jako ludzie jestesmy odpowiedzialni za
zwierzęta i jezeli my ofiarujemy im pomoc one odpłacają się tym samym.
Spektakl realizowany był w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury „Kultura w Sieci” pod nazwą „ Kultura przez szklany ekran”, ktory realizuje Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Mordach od lipca.

LIDER NA WYJEZDZIE

Dnia 29 wrzesnia 2020 roku seniorzy z gminy Mordy uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym
przez Gminny Osrodek Kultury w Suchozebrach pod nazwą „Lider na wyjezdzie” w ramach zadania
„Integracja i aktywizacja społeczna najlepszą inwestycją” finansowanego ze srodkow Europejskiego
Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich – Europa inwestuje w obszary wiejskie. Spotkanie
poprowadziła dyrektor GOK w Suchozebrach Dorota Todorska, ktore odbyło się w swietlicy wiejskiej
w Przygodach. W szkoleniu wzięli udział rowniez mieszkancy z gmin: Suchozebry, Mokobody, Zbuczyn i Wisniew. Było to pierwsze tego typu spotkanie zorganizowane na terenie gminy Suchozebry,
poswięcone skutecznemu budowaniu zespołu oraz nawiązywaniu wspołpracy i integracji srodowisk,
a takze podnoszeniu kompetencji lidera w grupie. Gosciem spotkania był Hubert Pasiak Prezes LGD
Ziemi Siedleckiej. Po częsci szkoleniowej uczestnicy mieli okazję wysłuchac występu Zespołu Wokalnego „Złote Kłosy” z Wyczołek przy akompaniamencie Jerzego Kosteckiego oraz wsparciu zony Galiny. Zespoł zaprezentował cztery utwory muzyczne, ktore zachwyciły publicznosc. Po chwilach z muzyką przyszedł czas na występ Kabaretu „Koziary” z Radzikowa ze skeczem „Senior szuka zony”. Scenariusz do Kabaretu seniorzy napisali sami. Publicznosc zywo reagowała na dialogi i sceny z Kabaretu. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję, ze to początek owocnej wspołpracy
na przyszłe lata.
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WKROTCE W M-GOK
Zapraszamy do udziału IV edycji Regionalnego
Przeglądu Teatrow Obrzędowych. Impreza ta cieszy się ogromną popularnoscią wsrod mieszkancow gminy, powiatu, wojewodztwa, oraz zaproszonych gosci. Celami Przeglądu są: prezentacja i
ocena aktualnego stanu amatorskiego ruchu teatralnego w srodowisku wiejskim, zachowanie od
zapomnienia i ochrona tradycji, zwyczajow i wierzen ludowych z terenu wsi Mazowsza i Podlasia,
budowanie więzi regionalnych przez kształtowanie przywiązania do „małej ojczyzny”. Reprezentacje roznych pokolen będą brały udział juz po raz
czwarty w Przeglądzie Teatrow Obrzędowych. Na
zgłoszenia czekamy od Panstwa do 16 listopada.
Regulamin i karta zgłoszenia dostępna na stronie
internetowej M-GOK www.mgokmordy.pl.

KONTAKT Z NAMI
MIEJSKO-GMINNY OSRODEK KULTURY
ul. Parkowa 9
08-140 Mordy
25 641 54 42
kultura@mgokmordy.pl
www.mgokmordy.pl
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