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               Od Redakcji                       

    

     
 Czwarty numer Kulturalnika, który trzymają 

Państwo w ręku, zamyka pierwszy rok istnienia na-
szego czasopisma. Miniony rok to okres naszych po-
czątków. Uważamy to za dobry czas.

 W bieżącym numerze prezentujemy pierw-
szy w Polsce wywiad z Haliną Grochowską, autorką 
książki Pokłon. Oprócz relacji z wydarzeń kultu-
ralnych proponujemy Państwu dział z twórczością 
poetycką Wiesława J. Mikulskiego oraz Mieczysława 
Szewczuka, kącik onomastyczny, poradnik językowy 
oraz recenzję jedynej w swoim rodzaju książki Białe 
na czarnym. Na ciekawskich czeka artykuł o muzyce 
starożytnego Egiptu. Tradycyjnie przygotowaliśmy 
także na Państwa krzyżówkę z cennymi nagrodami. 
 

 Serdecznie dziękujemy naszemu Mecenasowi, 
naszym Partnerom oraz Reklamodawcom. To dzięki 
ich wsparciu wydanie bieżacego numeru było możli-
we. Zachęcamy osoby chętne do współpracy. Życzy-
my miłej lektury.

         
             W imieniu Redakcji     

     ŁUkaSZ a. WaWRyNiUk

 REdakTOR NaCZElNy   
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Wydarzenia kulturalne

Jazz na wsi
 I Ogólnopolski Festiwal Improwizacji i Inter-
pretacji Jazzowej „Jazz na wsi” miał miejsce w dniach 
16-19 października 2012 r. w Chodowie k. Siedlec. 
 Na uwagę zasługuje interdyscyplinarny charakter fe-
stiwalu. Oprócz okolicznościowej wystawy unikatowych płyt 
winylowych, z których niektóre miały blisko 100 lat, imprezie 
towarzyszyły również otwarte dla wszystkich warsztaty wokal-
ne z Wojciechem Myrczkiem oraz taneczne prowadzone przez 
Raynela Fernandeza Ballestera z kuby. Solą były oczywiście do-
skonałe koncerty, z których każdy miał odrębny, oryginalny cha-
rakter.  
 Festiwal rozpoczął porywający, awangardowy High 
Definition Quartet. W środę 17 października wystąpił Wier-
ba & Schmidt Quintet z gościnnym udziałem saksofonisty 
Piotra Barona oraz wokalisty Wojciecha Myrczka. Czwar-
tek to dzień konkursu, zwieńczony energetycznym kon-
certem międzynarodowego kwartetu Piotra Wojtasika.   
 Piątek (19 X) przeznaczony był na etno-jazz. Wystąpił 
zespół Śliczne Goździki, wykonujący pieśni ze zbiorów Oska-
ra kolberga. Było bardzo kolorowo. Oprócz sekcji rytmicznej,  
w instrumentarium znalazły się też akordeon, baraban, bębenki, 
klarnet, saksofon, fujarki, lutnia, cymbały oraz inne ciekawe in-
strumenty. 

 Sercem festiwalu, jednocześnie czymś, co stanowi  
o jego wyjątkowości, był konkurs improwizacji i interpretacji dla 
solistów, w którym główny nacisk położono przede wszystkim 
na kreatywność. konkurs adresowany był do instrumentalistów  
i wokalistów z Polski i zagranicy. Solistom towarzyszyła stała 
sekcja rytmiczna w składzie: Michał Wierba - p, Mikołaj Nowi-
cki - b, adam lewandowski - dr. 
 W festiwalu była tylko jedna kategoria open, przy bra-
ku kryteriów wiekowych, w związku z czym do konkursu mogli 
przystąpić nie tylko młodzi adepci i studenci, jak ma to miejsce 
podczas większości festiwali, ale także utytułowani jazzmani. 
każdy wykonawca musiał zaprezentować trzy dowolne utwory 
we własnej interpretacji, naturalnie z improwizacją, wśród nich: 
standard jazzowy, utwór inspirowany motywem/tematem ludo-
wym i kompozycję własną lub interpretację tematu spoza kano-
nu standardów jazzowych. - Rywalizacja była wyrównana, a jej 
poziom okazał się niesłychanie wysoki. Przedstawione kompozy-
cje, a także interpretacje standardów oraz utworów ludowych, były 

niezmiernie ciekawe, czasami wręcz zjawiskowe, przez co słuchało 
się ich z zapartym tchem. Tutaj nie było przeciętnych, wszyscy byli 
wspaniali – tak komplementował uczestników konkursu prze-
wodniczący jury, dr hab. Piotr Wojtasik, wybitny autorytet jazzo-
wy. 
 Wyniki konkursu:  
I nagroda (Grand Prix) – Maurycy Wójciński, konin (trąbka) – 
1000 USd – sponsor Vito Polska; 
II nagroda – Tomasz Wendt, Gdańsk (saksofon tenorowy) – 500 
USd – sponsor Strych Polska;  
III nagroda – Anton Tkachov, donieck, Ukraina (saksofon teno-
rowy) – 300 USd – sponsor Centrum Muzyczne Midi. 
Wyróżnienie – Magdalena Zawartko, Wrocław (wokal) 
Nagroda Publiczności – Anton Tkachov – 150 USd. 

 
 Organizatorzy festiwalu – Gminny Ośrodek kultury  
w Siedlcach z/s w Chodowie oraz Stowarzyszenie Tradycja–Roz-
wój–Przyszłość – zapowiadają jego rozwój oraz kolejne, coroczne 
edycje. - Festiwal zdobył ogromne uznanie w środowisku muzycz-
nym. Dla nas, niewielkiego ośrodka kultury, w którym pracuje kil-
ka osób, było to naprawdę duże wyzwanie – powiedział krzysztof 
Chromiński, dyrektor GOk-u. impreza była współfinansowana 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

CK

Informacje o zwycięzcach:

Maurycy Wójciński, ur. 1988 r. - trębacz jazzowy, absolwent Aka-
demii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Czynny wy-
konawca i kompozytor, nagradzany i wyróżniany na krajowych 
konkursach jazzowych, m. in.: Tarnów Jazz Contest, Ogólnopol-
ski Przegląd Młodych Zespołów Jazzowych w Gdyni, Jazz Juniors  
w Krakowie, Krokus Jazz Festival w Jeleniej Górze i innych.

Tomasz Wendt, ur. 1990 r. - saksofonista jazzowy. Student II wydziału 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Laureat wielu 
nagród na konkursach w Polsce i Europie. Zdobywca nagrody głównej dla 
zespołu Tomasz Wendt Quartet; XXXV Jazz Juniors (Kraków).

Anton Tkachov, ur. 1980 r. - ukraiński saksofonista jazzowy, kompozytor 
i aranżer. Absolwent Konserwatorium w Doniecku, lider grup jazzowych 
Unlimited Band i Up Jazz. Jeden z najbardziej obiecujących saksofonistów 
współczesnej ukraińskiej sceny jazzowej. Występuje na ukraińskich oraz 
zgranicznych festiwalach jazzowych. W lipcu 2012 r. został wydany pierw-
szy album Antona pt. First, z kompozycjami własnymi oraz członkow jego 
zespołu. Utwór Circus zajął I miejsce w plebiscycie słuchaczy Radia „Jazz 
in UA”.

koncert międzynarodowego kwartetu Piotra Wojtasika (fot.  M. kauczor)

Zwycięzcy i Ogólnopolskiego Festiwalu improwizacj i interpretacji Jazzowej „Jazz na wsi”.  
Od lewej stoją: Maurycy Wójciński, Tomasz Wendt, anton Tkachov i Magdalena Zawartko (fot.  M. kauczor)
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Magiczna jesień życia

 Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności 
Lokalnej z Krzeska-Królowej Niwy uzyskało dofinan-
sowanie w wysokości 60.000 zł ze środków krajowego 
Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecz-
nej Osób Starszych (ASOS). Instytucją zarządzającą 
ASOS jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 Projekt SOkial pt. Magiczna jesień życia jest realizo-
wany we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem kultury 
w Mordach. Zawiera wiele ciekawych inicjatyw skierowanych 
do seniorów powyżej 60. roku życia przede wszystkim z terenu 
gminy Mordy, ale również gminy Zbuczyn. Czekają na nich cy-
kliczne badania pamięci, warsztaty teatralne i plastyczno-manu-
alne oraz spotkania z aktorem i fizjoterapeutą. By przeciwdziałać  
e-wykluczeniu, odbędą się warsztaty komputerowe. Jeszcze  
w tym roku pojadą oni do teatrów i muzeum.
 Na tym nie koniec! Jak zaznaczyła koordynatorka pro-
jektu, Beata Mistrzuk, wiodącym kierunkiem działania jest ak-
tywność fizyczna i turystyczno-rekreacyjna osób starszych. Poja-
dą oni na dwie dwudniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze  
w odległe zakątki Polski. Będą mogli ponadto integrować się 
podczas spotkania integracyjnego oraz balu walentynkowo-
-ostatkowego. 

 W konkursie wnioski złożyło 1395 organizacji z całej 
Polski, z czego tylko 420 uzyskało dotację. Projekt stowarzy-
szenia z krzeska zajął 18 miejsce w skali kraju. Tak duże za-
interesowanie konkursem z różnych regionów z całej Polski 
stanowi dowód ogromnych potrzeb i oczekiwań środowiska 
seniorskiego oraz organizacji działających dla osób starszych. 
- Byliśmy zaskoczeni, gdy dowiedzieliśmy się, że nasz projekt 
został pozytywnie oceniony. Ale o wiele większą niespodzian-
ką była tak wysoka pozycja na liście rankingowej. Poza nami  
w pierwszej dwudziestce są głównie organizacje z dużych miast 
z terenu Śląska i Wielkopolski. Nasz sukces to efekt kilkuletniej 
już współpracy z ośrodkiem kultury w Mordach, jak i władza-
mi gminy – powiedział Hubert Pasiak, prezes SOkial. auto-
rami projektu są Beata Mistrzuk oraz Łukasz a. Wawryniuk.
 

 Uroczyste podsumowanie projektu oraz premiera 
spektaklu w wykonaniu seniorów odbędzie się w domu Pra-
cy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. działania pro-
jektu zaczęły się 12 listopada i potrwają do 30 czerwca 2013 r.

RT
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Wydarzenia kulturalne

Teraz MY!!!
 Za nami już X edycja Ogólnopolskiego Prze-
glądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów 
– TERAZ MY, który odbył się w dniach 17-18 listopada 
w Domu Kultury „Włochy” w Warszawie. Przegląd po-
wstał z myślą o animacji amatorskiego ruchu artystycz-
nego Seniorów  i od lat służy wymianie ich doświadczeń 
oraz dokonań twórczych.
 do przeglądu zgłosiło się aż 1142 osoby z całej Pol-
ski. W skład jury weszli uznani artyści i wykładowcy szkół ar-
tystycznych: profesor Katarzyna Sokołowska – wykładowczyni 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na 
Wydziale Edukacji Muzycznej, profesor Barbara Dziekan – ak-
torka, piosenkarka, wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Ewa Kuklińska – 
wybitna tancerka, choreografka i piosenkarka. komisja konkur-
sowa obejrzała i wysłuchała łącznie 152 prezentacje artystyczne. 
 Z naszego terenu wzięły 3 zespoły. iii miejsce w katego-
rii ‘zespoły folklorystyczne’ zajął Zespół ludowy „Podlasianki”, 
zaś wyróżnienie w kategorii ‘ piosenka – zespoły, chóry, duety’ 

zdobył Zespół Wokalny z Wyczółek. Oba zespoły, które prowadzi 
Robert Gryczka, działają przy Miejsko-Gminnym Ośrodku kul-
tury w Mordach. – Ten sukces motywuje nas do ciągłego rozwoju 
i dalszej pracy – powiedziała Beata Mistrzuk, zastępca dyrektora 
M-GOk-u w Mordach, koordynatorka kół Seniora.
 Wyjazd zespołów na X Ogólnopolski Przegląd Twór-
czości artystycznej Seniorów do Warszawy został sfinansowany 
ze środków krajowego Rządowego Programu na Rzecz aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych (aSOS) Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej.

Em

Reprezentacja z Podlasia po ogłoszeniu wyników (fot. M-GOk Mordy)



 
5Kulturalnik    Nr 4/2012    Rok I

Skąd Kondera?  
Skąd Piekarski?

 W kąciku onomastycznym tym razem oma-
wiamy pochodzenie kilku nazwisk z naszego terenu.

Biarda
Pochodzi od podstawy bard-. Zbliżone pochodzenie od barda 
`topór`, staropolskiego bardo `grzebień tkacki`, bard `poeta`.

Cabaj
Nazwisko to nie jest jednoznaczne motywacyjnie. kojarzy się je 
z apelatywem wschodniosłowiańskim czaban (gwarowe caban) 
`pasterz turecki`, `duży baran’; cabe `zawołanie na woły, owce` 
lub z gwarowym określeniem cabalaty, czyli `człowiek niezgrab-
ny`. W Słowniku warszawskim mamy także apelatyw czabaje - 
`rodzaj sukni męskiej`. andrzej Bańkowski podaje w Etymolo-
gicznym słowniku języka polskiego ukraińskie czaban - ̀ ukraiński 
pasterz owiec lub krów` od tatarsko-tureckiego çaban, czyli `pa-
sterz`. Ten sam autor podaje drugie znaczenie: czaban - regiona-
lizm wschodni znaczący `wół (byk) stepowej rasy długorogiej`.

Kondera
Nazwisko to zostało utworzone od niemieckiej nazwy osobowej 
Konder, Kunder, a te z kolei od Günther. Rodzima końcówka 
fleksyjna -a- sugeruje nam derywację paradygmatyczną (przej-
ście z kategorii nazwy miejscowej do kategorii nazwiska).

Miścicki
Pierwszy człon nazwiska ma pochodzenie niemieckie od nazwy 
osobowej Mist, ta zaś od średnio-wysoko-niemieckiego mist 
`błoto, gnój, brud’. Sufiks -cki jest rodzimego pochodzenia, za-
tem mamy do czynienia z nazwiskiem hybydalnym.

Olęda
To nazwisko może pochodzić od nazwy osobowej Holender `po-
chodzący z Holandii`, bądź od gwarowego Olędy lub olędo.

Piekarski
Pochodzi ono od przymiotnika piekarski lub od nazwy miejsco-
wości Piekary.

Tokarski
dwuznaczność tego nazwiska polega na tym, iż może być moty-
wowane przymiotnikiem tokarski lub pochodzić do nazwy miej-
scowej Tokary.

Zbieć
Możemy wywodzić to nazwisko od nazwiska Bieć, któ-
re ma 143 poswiadczenia w Słowniku nazwisk współcześnie  
w Polsce używanych kazimierza Rymuta (t. i, s. 293), natomiast 
Zbieć ma 256 poświadczeń, w tym 125 w dawnym województwie 
siedleckim (tamże, t. X, s. 454). dodać należy, że nazwisko to 
może także mieć związek z imieniem Elżbieta, staropolskie Bieta 
(1392), Bietka (1312); por. mazwisko Zbietka. 

K. Janiak

OGŁOSZENIE
 Miasto i Gmina Mordy ogłasza I konkurs ofert na 
sprzedaż ruchomości, tj. samochodu pożarniczego marki 
Jelcz 004 GCBA-6/32.

1. Przedmiot przetargu użytkowany był w jednostce OSP  
w Wielgorzu. Stan techniczny pojazdu został opisany w opinii 
technicznej Nr 13404 z dnia 22.04.2013 r. i jest do wglądu w sie-
dzibie sprzedającego pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Mor-
dy, ul. kilińskiego 9 pok. 11 od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 - 16.00. Pojazd można oglądać w miejscowości Wielgorz  
w każdy czwartek po uprzednim kontakcie telefonicznym.
2. Przedmiot przetargu obejmuje sprzedaż pojazdu w formie 
konkursu ofertowego.
3. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, ul. 
kilińskiego 9 (sekretariat) w terminie do dnia 22 lipca 2013 r. 
do godz. 11:00.
4. Otwarcie ofert dokonane zostanie w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Mordy, ul. kilińskiego 9  (sala konferencyjna) dniu 22 lipca 
2013 r. o godz. 11:15.
5.   Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami - krzysztof 
Twarowski  tel. 25 641-54-02  wew. 47 w godzinach 8.00 - 16.00. 

6.  informacje szczegółowe wraz z załącznikami dostępne są 
na stronach internetowych: www.umigmordy.bip.org.pl oraz  
www.mordy.pl.

Mordy, dnia 2 lipca 2013 r.  
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy

                                                                                                                  /-/ Jerzy Wąsowski

kącik onomastyczny (iV) Poradnik językowy (iV)

Gdzie jesteś? Dokąd idziesz?

 Te dwa zaimki są bliskie znaczeniowo, jed-
nak nie są synonimiczne.
 Często nawet w telewizji słyszymy pytanie gdzie 
idziesz? Jest ono niepoprawne. Główne znaczenie wyrazu dokąd 
jest związane ruchem, dynamiką, wiąże się ze wskazywaniem 
kierunku ruchu. Czasownik iść wyraża ruch, zatem poprawne 
będzie pytanie dokąd idziesz? Zaimek dokąd nigdy nie łączy się  
z czasownikami statycznymi, wkazującymi na miejsce, w któ-
rym coś się dzieje, dlatego nie powiemy dokąd stoisz? tylko gdzie 
stoisz? Nie powiemy: iść gdzieś, tylko iść dokądś.
 Z kolei zaimek gdzie łączy się z czasownikami statycz-
nymi, odnosząc się do miejsca lub położenia czegoś lub kogoś: 
gdzie to jest?, gdzie stoisz?, gdzie leży?, gdzie przebywasz?, gdzie 
grasz? etc.
 Zaimka gdzie można też używać zamiast zaimka który, 
ale tylko wtedy, gdy odnosi się on do miejsca, np. W ogrodzie, 
w którym stał stary dom... / W ogrodzie, gdzie stał stary dom... . 
Niepoprawne byłoby jednak użycie zaimka gdzie w zdaniu: By-
łem u osoby, gdzie mi poleciłeś... Poprawnie w tym przypadku 
będzie tylko: Byłem u osoby, którą mi poleciłeś...

ŁW
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Wydarzenia kulturalne

 
Kultura po remoncie

 Generalny remont oraz modernizacja Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach dobiegła 
końca. 9 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu.
 Odnowienie wnętrza M-GOk-u było możliwe dzięki 
dofinansowaniu z Ministerstwa kultury i dziedzictwa Narodo-
wego w wysokości 260 tys. zł. O dotację starało się aż 479 insty-
tucji kulturalnych z całej Polski. MkidN przyznało środki około 
150 organizacjom. autorkami projektu na remont i moderniza-
cję ośrodka kultury w Mordach są Marlena Soszyńska – dyrektor 
M-GOk-u oraz Beata Mistrzuk – obecnie zastępca dyrektora.
 Wyremontowane zostały sale widowiskowa, konfe-
rencyjna, edukacyjne, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia 
gospodarcze, dotychczas nieużytkowane z powodu złego stanu 
technicznego. Te ostanie zostały teraz przystosowane do zajęć 
sekcyjnych. Zakupione zostało także nowoczesne wyposażenie. 
– Po remoncie sala widowiskowa będzie pełniła funkcję sali tea-
tralnej. Teraz wszystkie sekcje będą działały w lokalach o wysokich 
standardach – zaznaczyła Beata Mistrzuk.

 

 Otwarcie ośrodka rozpoczęło się uroczystym aktem 
przecięcia wstęgi przez dyrektorów M-GOk-u, burmistrza 
Miasta i Gminy Mordy, Jerzego Wąsowskiego oraz 
przewodniczącą Rady Miejskiej w Mordach, 
Jolantę Franczuk. – Dzięki zrealizowanej inwe-
stycji powstała przestrzeń, w której będą mogły 
odbywać się różnorodne wydarzenia kulturalne 
i edukacyjne. Zmodernizowany budynek pozwo-
li z pewnością na rozwój działalności kulturalnej 
Ośrodka i zwiększenie atrakcyjności oferty kultu-
ralnej Mórd – napisała w liście dr Zina Jarmoszuk, 
dyrektor departamentu Mecenatu Państwa MkidN. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się mi. in Krzysz-
tof Wawrzyniec Borkowski, poseł na Sejm RP,  Jani-
na Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa 
Mazowieckiego, Andrzej Rymuza, kierownik Wydziału Spraw 
Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Siedlcach, re-
prezentujący jednocześnie Starostę Siedleckiego Zygmunta Wie-
logórskiego, lokalne władze samorządowe, wójtowie okolicznych 
gmin, Robert Więckowski, przedstawiciel Biura Poselskiego po-
sła Krzysztofa Tchórzewskiego, dyrektorzy instytucji kultury i bi-

bliotek, byli dyrektorzy M-GOk-u (Alicja Antonowicz-Łukasiuk, 
Krystyna Pajka) sołtysi oraz mieszkańcy gminy Mordy. 
 

 Główna część wydarzenia rozpoczęła się przedstawie-
niem historii ośrodka. Bardzo bogata była część artystyczna. 
Wystąpiły zespoły wokalne (Zespół ludowy „Podlasianki”, Chór 
Seniora z Czepielina, Zespół Wokalny z Wyczółek) oraz sekcja 
wokalna działająca w ramach projektu Jestem sobą w tłumie 
świata, który realizuje Stowarzyszenie „Naszym dzieciom” ze 
środków Polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności. Na scenie 
pięknie zagrali i zaśpiewali zdobywcy tegorocznych alEkSaN-
dRii – Antonina i Eugeniusz Mąkowie. Swe zdolności zaprezen-
towało także młode pokolenie z sekcji M-GOk-u: zespół tańca 
nowoczesnego oraz grupa gitarowa. Z kolei Barbara Chromiec, 
członkini koła Seniora w Mordach, recytowała wiersze.
 Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne ogłoszenie 
zwycięzców konkursu Moja polszczyzna dzisiaj…  – Nieocenio-
ną pomoc okazali członkowie Stowarzyszenia „Naszym Dzieciom” 
oraz młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Mordach, za którą serdecznie 
dziękuję – dodała Beata Mistrzuk.

Rex

agata Telakowska, kierowniczka działu Edukacji kulturalnej Sokołowskiego Ośrodka kultury, przekazuje słowa 
uznania od Marii koc - dyrektor SOk (fot. anna Rucińska PHOTOGRaPHy)

Na scenie wystapił m. in. Zespół ludowy Podlasianki (fot. anna Rucińska PHOTOGRaPHy)

Sala widowiskowa (teraz: teatralna) przed remontem...

... i po remoncie (fot. M-GOk Mordy)
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Wydarzenia kulturalne

Żak na Podlasiu

 Na spotkanie z Cezarym Żakiem przybyło po-
nad 200 osób. Znany i ceniony aktor podczas otwartego 
spotkania odpowiedział na wszystkie pytania publicz-
ności.
 Spotkanie zorganizowali Stowarzyszenie Ośrodek kul-
tury i aktywności lokalnej z krzeska oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek kultury w Mordach. Na scenie Sali Teatralnej M-GOk-
-u Cezary Żak m. in. opowiedział jak został aktorem oraz zdra-
dził tajemnice, których nie wyczytamy w żadnych kolorowych 
pismach. Serialowy karol krawczyk nie stronił od osobistych py-
tań. – Widzę pana w roli ojca chrzestnego – powiedziała aktorowi 
jego fanka, która jednocześnie odkryła rolę o jakiej marzy Żak.

 Serialowy wójt z Wilkowyj niebawem zagra rolę cześ-
nika Raptusiewicza we Fredrowskiej Zemście w reżyserii Wal-
demara Śmigasiewicza, której premiera odbędzie się w warszaw-
skim Och-Teatrze. – Nigdy nie siedzę tak, że wkuwam tekst na 
pamięć. Aktor powinien odcinać się od swojego zawodu. Lubię 
chodzić do kina, czytać książki i pielęgnować kwiaty – zdradził 
gość.
 Spotkanie było skierowane przede wszystkim do se-
niorów z gmin Zbuczyn i Mordy. Wśród publiczności znaleźli 
się także dzieci, młodzież i dorośli. Po spotkaniu aktor rozdawał 
autografy oraz chętnie pozował z fanami do zdjęć. Wydarzenie 
dofinansowano ze środków krajowego Rządowego Programu na 
Rzecz aktywności Społecznej Osób Starszych (aSOS) Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej.

aktor podczas rozdawania autografów (fot. anna Rucińska PHOTOGRaPHy)

 Słynny serialowy proboszcz z Wilkowyj chętnie pozował z fanami do zdjęć  
(fot. anna Rucińska PHOTOGRaPHy)

Wydarzenia kulturalne

Młodzież szkolna  
w murach uczelni

 Młodzież szkolna z gminy Mordy z klas IV-VI 
szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych spotka-
ła się z językoznawcami w Instytucie Filologii Polskiej  
i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-
-Humanistycznego w Siedlcach. 
 Prof. Krystyna Wojtczuk przygotowała dla gimnazja-
listów wykład na temat współczesnej sytuacji języka polskiego 
w dobie Unii Europejskiej. Wyjaśniła m. in dlaczego wiek XX 
określa się mianem lingwocentrycznego, czym jest glokalizacja  
i ekolingwistyka oraz powiedziała jakie skutki dla języków niesie 
globalizacja. Profesor Wojtczuk wskazała ponadto na wyróżnio-
ną pozycję języka i scharakteryzowała język polski pod wieloma 
aspektami. Cały wywód ukazał stan polszczyzny pośród innych 
języków europejskich. 
 dla młodszych słuchaczy spotkanie poprowadziła prof. 
Violetta Machnicka, która mówiła o radosnej twórczości języko-
wej. Wśród bogatego zestawu zebranych przez siebie przykładów 

błędów językowych pokazała uczniom w jaki sposób takie błę-
dy mogą wywoływać uśmiech. Spotkania z profesorami bardzo 

 spodobały się uczniom, którzy bardzo uważnie słuchali wykła-
dów i chętnie dopytywali się o szczegóły.
 Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „Pol-
szczyzna – mój skarb”, który został dofinansowany ze środków 
Narodowego Centrum kultury w ramach programu „Promocja 
języka polskiego”, który towarzyszy kampanii społeczno-eduka-
cyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Ww

Młodzież gimnazjalna podczas wykładu z prof. Wojtczuk w auli im. adama Naruszewicza  
(fot. M-GOk Mordy)
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Wydarzenia kulturalne

Integracja przy kolędach
 Około 200 seniorów uczestniczyło w wigilii 
integracyjnej, którą zorganizował Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Mordach.
 Spotkanie rozpoczęło się koncertem Marleny  
i Grzegorza Uziębło, którzy wykonali najpiękniejsze polskie 
kolędy we własnych innowacyjnych aranżacjach. Po koncercie 
wszyscy złożyli sobie życzenia, połamali się opłatkiem i zasiedli 
za stoły, na których znajdowały się tradycyjne potrawy wigilijne. 
W wigilii uczestniczyły także lokalne władze samorządowe.

 drugą część wieczoru wypełniło wspólne kolędowanie 
przy akompaniamencie Roberta Gryczki. Na scenie wystąpiła 
także grupa wokalna, działająca w ramach projektu „Jestem sobą 
w tłumie świata”, który realizuje Stowarzyszenie „Naszym dzie-
ciom” ze środków Polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Ponadto swój najnowszy świąteczny wiersz zaprezentował Mie-
czysław Szewczuk. W organizacji wigilii pomogła zgrana grupa 
wolontariuszy z Gimnazjum Nr 1 w Mordach.

 Wigilia została dofinansowana ze środków krajowego 
Rządowego Programu na Rzecz aktywności Społecznej Osób 
Starszych (aSOS) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Wparcia finansowego udzielił także Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Mordach. 
LF

Marlena Uziębło podczas wigilijnego koncertu w Mordach (fot. anna Rucińska PHOTOGRaPHy)

Wschodzące gwiazdy śpiewu - kwartet Nadzwyczajny (fot. anna Rucińska PHOTOGRaPHy)

We wspólnym koledowaniu wzięło udział prawie 200 osób (fot. anna Rucińska PHOTOGRaPHy)

Twórczość (iV)
Trudne pytania

dlaczego coraz mniej się ludzie uśmiechają?!? 
dlaczego brak szacunku dla przyjaciela mają, 
który często osobą zamkniętą jest w sobie? 
Mało na co dzień myślimy o drugiej osobie…
dlaczego brak szacunku dla otoczenia i przyrody? 
dlaczego często dochodzi do poniżenia drugiej osoby? 
Patrząc na gonitwę dnia codziennego 
Nie dostrzega się życia ludzkiego…
(…)
Za mało czasu mamy dla siebie, 
Za mało wspieramy bliźniego w potrzebie… 

Zastanawiamy się często co nam poranek przyniesie, 
Czy sąsiad do nas słowo zamieni, 
Czy trawnik się zazieleni, 
Czy w świecie coś na lepsze się zmieni, 
Czy kataklizmy nas ominą z godziną każdą 
Czy zapanuje pax* w kraju, na świecie 
Czy los człowieka ponury nie będzie?... 
Czy Polska będzie taka jak od zarania?
Oto są trudne pytania 
Zastanawiam się głęboko – serce mnie do tego skłania!

* pax (łac.) – pokój 

Mordy, kwiecień 2011 r. 
Mieczysław Szewczuk
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Wydarzenia kulturalne

Mistrzyni Ortografii Polskiej
 I Regionalne Dyktando, zorganizowane przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, odbyło 
się 10 grudnia. Było skierowane do pracowników kul-
tury i bibliotek z powiatów: siedleckiego, łosickiego, 
siemiatyckiego, węgrowskiego, sokołowskiego, miń-
skiego, łukowskiego oraz garwolińskiego.
 Tekst dyktanda przygotowała prof. Krystyna Wojtczuk, 
językoznawca z instytutu Filologii Polskiej i lingwistyki Stoso-
wanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-
cach. Poprawność napisanych tekstów sprawdzała specjalnie 
powołana komisja Sprawdzająca złożona z pracowników na-
ukowych iFPilS: prof. Violetty Machnickiej – językoznawczyni, 
onomasty, dialektolożki, dr Beaty Walęciuk-Dejneki – literaturo-
znawczyni, folklorystki, lektorki języka polskiego, glottodydak-
tyczki oraz dr Joanny Kuć – językoznawczyni, logopedy, onoma-
sty. W czasie prac komisji, uczestnicy wysłuchali wykładu prof. 
Wojtczuk na temat współczesnej polszczyzny. Mistrzem Orto-
grafii Polskiej została Violetta Zawadka – kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sarnakach. laureatka otrzymała dyplom, 
puchar Mistrza Ortografii Polskiej oraz najnowszy model pióra 
PaRkER. Po dyktandzie wszyscy zasiedli do wspólnego obiadu.

- Uczestnictwo w dyktandzie potwierdziło 16 osób. Niestety, zimowa 
pogoda nie pozwoliła wszystkim przybyć – powiedziała Beata Mi-
strzuk, zastępca dyrektora M-GOk – Mam nadzieję, że Regionalne 
Dyktando będzie co roku przyciągało coraz więcej pracowników kul-
tury i bibliotek i w ten sposób integrowało nas wszystkich – dodała. 
i Regionalne dyktando odbyło się w ramach projektu „Polszczy-
zna – mój skarb”, który został dofinansowany ze środków Naro-
dowego Centrum kultury w ramach programu „Promocja języ-
ka polskiego”, który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej 
„Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

FL

Prof. Wojtczuk podczas specjalnego wykładu dla uczestników dyktanda  
(fot. M-GOk Mordy)

Violetta Zawadka, mistrzyni ortografii polskiej, odbiera nagrody  
(fot. M-GOk Mordy)

Wydarzenia kulturalne

Laureaci konkursu
 Znamy już zwycięzców I Gminnego Konkur-
su Wiedzy o Języku Ojczystym zorganizowanego przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach. Do fi-
nału konkursu, który odbył się 7 grudnia, przystąpiło  
9 uczniów.
 do drugiego etapu (finalnego) zakwalifikowali się naj-
lepsi uczniowie. Zadania zawierały treści ponadprogramowe,  
a w szczególności dotyczyły zagadnień z gramatyki opisowej, 
kultury języka, podstaw gramatyki historycznej, stylistyki, prag-
matyki językowej, etymologii i dziejów literatury polskiej. 
 Prace finalistów sprawdzała specjalnie powołana komi-
sja, wśród której znalazły się: dr Joanna Kuć – językoznawczy-
ni, logopeda, onomasta, prof. ndzw. dr hab. Violetta Machnicka 
– językoznawczyni, onomasta, dialektolożka oraz mgr Barbara 
Stelingowska – polonistka, wykładowczyni akademicka.
 W kategorii klas iV-Vi szkół podstawowych laureatem 
konkursu został Marcin Zdanowski, ii miejsce zdobyła Han-
na Borzyńska, a trzecie – Klaudia Bielak. W kategorii klas i-iii 
gimnazjów i miejsce zdobyła Marcela Jarocka, ii – Karolina Ko-
bak, trzecie zaś – Weronika Goś. Zwycięzcy otrzymali puchary, 
dyplomy, nagrody książkowe oraz nagrody rzeczowe (wysokiej 
klasy odtwarzacze MP4, MP3 i pendrive’y). Pozostali uczestnicy  
otrzymali dyplomy-podziękowania.

- Ten konkurs pokazał nam, jak wielką świadomość językową 
mają młodzi Polacy. Finaliści doskonale poruszają się po krętym 
labiryncie polszczyzny. Piszą świetnie prace i mają rozległą wiedzę 
z zakresu naszego języka. Cieszę się, że są w Polsce takie ośrodki 
kultury, które dbają o język polski – podsumowała dr Joanna kuć, 
przewodnicząca komisji konkursowej.
 Głównymi celami konkursu były: kształtowanie twór-
czych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka 
polskiego, pogłębianie wiedzy o języku polskim i jej populary-
zacja, doskonalenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną.
konkurs odbył się w ramach projektu „Polszczyzna – mój skarb”, 
który został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum 
kultury w ramach programu „Promocja języka polskiego”, który 
towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj 
do ulubionych”.

MBL

Zwycięzcy wraz z uczestnikami i jury I Gminnrgo Konkursu Wiedzy o Języku Ojczystym (fot. M-GOk Mordy)
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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 ! 
Zarabiaj pieniądze, poznawaj nowych ludzi i świetnie się baw!

   Zostań swoim szefem - sam decyduj ile chcesz zarabiać i kiedy pracować...

Świat Oriflame czeka na Ciebie!
Zadzwoń lub napisz:
661-734-188
lukasz.wawryniuk@oriflame.biz
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Wydarzenia kulturalne

Spotkania z polszczyzną

 Członkowie Kół Seniora z terenu gminy Mor-
dy uczestniczyli w listopadzie w spotkaniach z języko-
znawcami i literaturoznawcami. Spotkania prowadzili 
wykładowcy z Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki 
Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycz-
nego w Siedlcach.

 dr Ewa Borkowska zaciekawiła słuchaczy zagadnie-
niem żartu i powagi w literaturze staropolskiej. Pokazała na 
wybranych przykładach z czego śmiali się nasi przodkowie.  
dr Joanna kuć poprowadziła 3 spotkania. Na pierwszym udo-
wodniła, że nazwy naprawdę znaczą. Seniorzy dowiedzieli się co 
oznaczają ich imiona i co mówią nazwiska o ich przodkach. Pod-
czas drugiego dr kuć, razem z seniorami, odsłaniała wspólnie 
tajemnice nazw własnych. Trzecie spotkanie dało bardzo wiele 
odpowiedzi na pytanie Co skrywa polszczyzna?
 Prof. Violetta Machnicka spotkała się z seniorami dwa 
razy. Opowiadała o mowie naszych przodków i o ludowych od-
mianach języka polskiego. Słuchacze dowiedzieli się między in-
nymi, że są autochtonami. Po spotkaniu byli już pewni, że gwary 
są prawdziwym skarbem polszczyzny. drugie spotkanie zosta-
ło poświęcone Bolesławowi Prusowi w ramach kończącego się 
Roku Bolesława Prusa pod patronatem UNESCO. Prof. Machni-

cka, miłośniczka aleksandra Głowackiego, przedstawiła słucha-
czom literata jako męża, kochanka, ojca, pisarza i lingwistę. 

Spotkania nie ograniczały się do suchych wykładów, ponieważ 
miały formę konwersatoriów. Taka forma poznawania tajników 
naszego języka bardzo spodobała się seniorom. 
 Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „Pol-
szczyzna – mój skarb”, który został dofinansowany ze środków 
Narodowego Centrum kultury w ramach programu „Promocja 
języka polskiego”, który towarzyszy kampanii społeczno-eduka-
cyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.                                    ŁW

 dr Joanna kuć podczas spotkania z seniorami w Radzikowie (fot. M-GOk Mordy)
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Wydarzenia kulturalne

W trosce o mowę ojczystą 
najmłodszych

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mor-
dach zorganizował 6 bezpłatnych spotkań z logopeda-
mi dla dzieci do lat 9. i ich rodziców w Mordach i Krzy-
moszach.
 Spotkania poprowadziły doświadczeni logopedzi: dr Jo-
anna Kuć oraz mgr Katarzyna Reda-Ostrowska. Podczas spotkań 
rodzice mogli się dowiedzieć wiele o profilaktyce logopedycznej. 
Specjaliści mówili w szczególności o wpływie wad wymowy na 
naukę w szkole, o rozwoju mowy dziecka oraz podali informacje 
kiedy warto iść do logope-
dy. 

Na dzieci czekały bajki logopedyczne, zabawy buzi i języka, in-
dywidualne badania stanu mowy dziecka oraz wspólne ćwicze-
nia z rodzicami. – Po badaniu mowy dzieci jestem zszokowana. 
Większość z 3- i 4-latków ma opóźniony rozwój mowy. U najmłod-
szych w pierwszej kolejności niezbędna jest stała opieka logopedy 
– powiedziała dr Joanna kuć.

 

 Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „Pol-
szczyzna – mój skarb”, który został dofinansowany ze środków 

Narodowego Centrum kultury w ramach programu 
„Promocja języka polskiego”, który towarzyszy kam-
panii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do 
ulubionych”.                                                                    WL

Fot. M-GOk
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Moja polszczyna dzisiaj...

 Moja polszczyzna dzisiaj (to znaczy obecnie) zależy… 
ode mnie. Na przykład od tego z kim rozmawiam i kiedy. i tak 
wczoraj (to znaczy nie w zamierzchłej przeszłości, a po prostu 
wczoraj) z moją polszczyzną było coś nie tak. Mój Chłopak po-
wiedział bowiem na koniec naszej rozmowy: „Nie rozumiem cię, 
ale i tak cię kocham”. Zastanawiałam się wtedy – w jakim języku 
do niego mówiłam, że mnie nie mógł zrozumieć. Chyba po pro-
stu w polszczyźnie kobiecej… Jestem pewna, że każda dziewczy-
na wie o czym mówię. Oni (mężczyźni) po prostu czasem kom-
pletnie nas nie rozumieją!
 Jako, że mieszkam we wschodniej części Polski, moi 
znajomi ze Śląska na przykład śmieją się, że mój akcent czasem 
„śpiewa”. Myślę też, że po mojej polszczyźnie można poznać 
ile mam lat (każdy kto założy się, że nie urodziłam się przed 
wojną ani już w XXi wieku – wygra zakład). Moja polszczy-
zna zdradza też kiedy jestem zdenerwowana, a kiedy spokojna. 
 Jakiś czas temu po raz kolejny dowiedziałam się, że do 
natrętów należy mówić nie tyle wyraźnie, co polszczyzną do-
sadną, a nawet wulgarną Bardzo mi było głupio, bo moja pol-
szczyzna, która widocznie straciła cierpliwość, sięgnęła rynszto-
ka… Powiedziałam bowiem do telesprzedawczyni: „kobieto, od 
kwadransa nie dociera do ciebie, że uprzejmie próbuję się z tobą 
pożegnać. To teraz się skup: S*aj!!!”. Na swoje usprawiedliwie-
nie dodać mogę tylko tyle, że… komunikat wypowiedziany w tej 
formie dotarł do mojej rozmówczyni w mig. Tak samo jak kiedyś 

do pewnego podpitego właściciela bardzo tłustych włosów, który 
uparł się umówić się ze mną na kawę.
 Zauważyłam, że to urzędnicy w okienkach rozumie-
ją wyłącznie  polszczyznę konkretną i w żadnym wypadku nie 
może być to polszczyzna nieśmiała i przepraszająca, że ośmiela 
się przeszkadzać… kiedy pracuję i jestem już spóźniona z jakimś 
tekstem – moja polszczyzna jest… dziwna. Niby staram się żeby 
redagowany tekst był stylistycznie i gramatycznie poprawny, ale 
kiedy mama/siostra/siostrzeniec coś do mnie wtedy mówi, od-
powiadam: „Ta, aha, hm, nie, tak, uuu, o ja”. a to przecież nie 
po polsku. Moja rodzina wykorzystuje fakt, że za grosz nie mam 
podzielnej uwagi i potem okazuje się, że np. coś (nieświadomie, 
ale...) obiecałam, wybrałam, przyjęłam do wiadomości etc. 
 kiedy znów czytam Mickiewicza, Słowackiego, Baczyń-
skiego… Nadziwić się nie mogę jakie cuda można wydobywać z tej 
naszej polszczyzny, jak nią malować i jakie z niej robić bukiety, jakie 
budować z niej świątynie, jakie bezpieczne kryjówki przed złem! 
 Moja polszczyzna bywa też całkiem zwyczajna – prze-
zroczysta, nieświadoma, automatyczna, kiedy zwyczajnie nie 
myślę o niej, tak jak mając obie dłonie nie zastanawiam się, że 
bez nich byłoby mi tak trudno żyć. Chwytam, zrywam, niszczę, 
buduję nimi, zarabiam nimi pieniądze, głaszczę, drapię – dzięki 
tym dłoniom nie mam pojęcia, że bez nich nic nie byłoby tak 
samo. i obym nigdy się nie przekonała jak to jest bez rąk. i obym 
nigdy się nie przekonała jak to jest bez języka polskiego. Zresz-
tą obyśmy wszyscy nigdy się przekonali. Jak to jest dawać sobie 
wiązać ręce, oddawać życie za to, żeby można było mówić w oj-
czystym języku. 
 Życzę nam wszystkim, żeby zawsze nasza polszczyzna 
zależała tylko od nas. i żebyśmy w związku z tym czuli się za nią 
odpowiedzialni, choć sama wiem jakie to czasem trudne. lepiej 
niech nasza polszczyzna zależy tylko od nas.

Luzia Karaban

Zwycięski felieton
 
 Podczas uroczystego otwarcia wyremontowa-
nego i zmodernizowanego Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mordach nastąpiło oficjalne rozstrzygniecie 
konkursu Moja polszczyzna dzisiaj…

 konkurs polegał na napisaniu felietonu, w którym autor 
miał za zadanie dokonać subiektywnej oceny stanu polszczyzny 
oraz świadomości i wrażliwości językowej jej użytkowników. 
komisja konkursowa w składzie prof. Violetta Machnicka – ję-
zykoznawczyni, onomasta, dialektolożka, mgr Emilia Domarecka 
– polonistka, dziennikarka, redaktorka naczelna „Gazety Sied-
leckiej” oraz mgr Maria Tarkowska – polonistka, dziennikarka 
„Życia Siedleckiego” wyłoniła trzy najlepsze felietony. Pierwsze 
miejsce zdobyła luiza karaban, drugie – Weronika Gadoś. Trze-
cim najlepszym okazał się tekst krzysztofa Protasiuka. kryteria-
mi wyłonienia prac konkursowych były: zgodność z tematem, 
zgodność formy, sposób ujęcia tematu, oryginalność, popraw-
ność językowa oraz wartościowość pracy.

 – Tekst oznaczony godłem ‘serendipitie’ wyróżnia 
się najbardziej osobistym charakterem. Autor odwołuje się do 
własnych doświadczeń, sięga po anegdoty, korzysta ze środ-
ków literackich. Zastosowane środki czynią felieton ciekawszym  
i dostępniejszym dla szerszego grona czytelników, niż pozostałe 
teksty. Najlepiej wpisuje się w ramy gatunku – uzasadniła ko-
misja konkursowa, której przewodniczyła prof. Machnicka. 
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz cenne nagrody rze-
czowe. 
 konkurs odbył się w ramach projektu „Polszczyzna 
– mój skarb”, który został dofinansowany ze środków Narodo-
wego Centrum kultury w ramach programu „Promocja języka 
polskiego”, który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej 
„Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

WL
 

Zwycięski felieton publikujemy poniżej.

Felieton

luiza karaban, laureatka konkursu Moja polszczyzna dzisiaj..., podczas odbioru nagród (fot. anna Rucińska)

Wydarzenia kulturalne
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Z historii muzyki

Instrumenty muzyczne  
w starożytnym Egipcie

 

 U Egipcjan, podobnie jak u Sumerów, spo-
iwem całego społeczeństwa była religia i wszelkie 
ceremonie z nią związane. Była nim także muzyka.  
W starożytnym Egipcie muzyka była sztuką synkretycz-
ną. Późniejsze stulecia wyodrębniają muzykę dworską  
i kultową. Muzyka świecka była uprawiana w domach 
miejskich, na rynkach i otwartych przestrzeniach. 
 kasta kapłanów tworzyła pierwszą grupę zawodową 
muzyków (nie tylko w Egipcie). Ozyrysowi przypisywano spe-
cjalną skłonność i zainteresowanie do muzyki, a muzycy, dyry-
genci, śpiewacy stali w hierarchii dworskiej na szczeblu krew-
nych faraonowi. Rysunki ścienne ukazują grupy tańczących  
i instrumenty, przedstawiają ponadto różne rodzaje pracy, której 
towarzyszą instrumentaliści. Wszystko to świadczy, że muzyka  
w starożytnym Egipcie była związana z bytem codziennym. Nie 
da się dziś odtworzyć muzyki starożytnego Egiptu, ale możemy 
próbować ją wydobyć z ocalałych instrumentów muzycznych, 
których zachowało się wystarczająco dużo w grobowcach fara-
onów. 
 Egipcjanie używali głównie instrumentów strunowych 
(harfy, gitary, tanbury, lutnie), dętych drewnianych (flety, instru-
menty obojowe), dętych blaszanych (trąby) i perkusyjnych (bęb-
ny, sistra, krotale).*
 Harfy Egipcjanie określali terminem wywodzącym się 
z sumeryjskiego słowa oznaczającego łuk. Stanowiły one, wraz 
z fletem, główny instrument. Harfy były wielostrunne. Zawiera-
ły 10, 13, 15, a nawet 21 strun. ilość strun w harfach pozwala 
przypuszczać, że melodie egipskie opierały się na bezpółtono-
wej skali pentatonicznej. Strój harfy był diatoniczny lub penta-
toniczny. Pierwsze ślady można odnaleźć w połowie iii tysiąc-
lecia p. n. e. Przybiera ona coraz większe rozmiary. Na górze 
fresku egipskiego na grobie Nencheftkai w Saqqara z okresu 
V dynastii (ok. 2700 r. p. n. e.) zobaczyć można harfistów, któ-
rym wtórują fleciści. Muzycy przyjmują pozę siedzącą na kola-
nach. ich sylwetka jest wyprostowana a układ rąk i korpusu ciała 
właściwy wzorowej postawie do grania na instrumencie. Harfista 
trzyma instrument pod kątęm 45°. Z kolei na malowidle ścien-
nym z okresu Viii dynastii (ok. 2300 r. p. n. e.) ukazany Egip-
cjanin trzyma harfę strunami równolegle do swego ciała. Świad-
czyć to może o różnych technikach trzymania instrumentu bądź  
o zmianie sposobu trzymania instrumentu na przestrzeni tych 
400 lat. inne malowidło ścienne z grobowca w Tebach z XiV  
w. p. n. e. przedstawia egipskie dziewczęta. Jedna z nich szarpie 
o struny harfy. instrument trzymany jest także strunami równo-
legle do osi ciała, ale muzyczka gra w pozycji stojącej. Egipcjanie 
zatem grali na harfach siedząc bądź stojąc. W Okresie Starego 
królestwa wyróżnia się mniej rozwinięte rozmiary instrumen-
tarium (małe harfy), zaś duże harfy stojące – w Okresie Nowego 
królestwa. W gitarach widać także wpływy asyryjskie. Podobnie 
w tanburach.
 Tanbury to instrumenty typu gitary bądź lutni o stosun-

kowo małym drewnianym korpusie rezonansowym z wypukłym 
dnem, kołkami dla strun, progami i bardzo długą szyją. Tanbu-
ry zawierały 3-4 metalowe struny, za które szarpano za pomocą 
specjalnej kostki zwanej plektronem.
 lutnia egipska zawierała 10 bądź 13 strun. Została 
przejęta z azji. Nie miała ona ani kołków, ani oddzielnej główki, 
a struny były umocowane po prostu sznurkiem, związanym wo-
kół górnego końca szyjki. Na malowidle ściennym z grobowca 
w Tebach z XiV w. p. n. e. egipska dziewczyna gra na lutni idąc. 
lutnia ta posiada bardzo długi gryf.
 instrumenty dęte były związane z kultem amona. Fle-
ty były z drewna. Wraz z harfą, stanowiły początkowo głów-
ne instrumenty. Wykonywano je przede wszystkim z trzciny. 
W Okresie Starego królestwa dominowały długie flety podłużne, 
zaś w Okresie Nowego królestwa było wiele ich odmian (poprzecz-
ne, podłużne, pojedyncze, podwójne). Flet trzcinowy, trzymany 
ukośnie, jest używany do dnia dzisiejszego wśród pastuchów 
koptyjskich. Patrząc na fresk na grobie Nencheftkai w Saqqara  
z okresu V dynastii (ok. 2700 r. p. n. e.) oraz na malowidło ścienne 
z grobowca w Tebach z XiV w. p. n. e, widać, że Egipcjanie grali 
na fletach w pozycjach siedzącej i stojącej. Flet trzymali na wprost 
siebie bądź pod kątem ostrym. instrumenty obojowe przyszły do 
Egiptu z asyrii i Babilonii w XV w. p. n. e.
 Trąby, instrumenta dęte blaszane, były wykonane głów-
nie z brązu bądź ze szlachetnych stali i miały różne rozmiary. 
Trąby z brązu były używane tylko przy reprezentatywnych cere-
moniach. Z kolei bębny, instrumenta perkusyjne, były wyprodu-
kowane z różnych materiałów i były różnej wielkości. Staroegip-
skie bębny wykazują zróżnicowaną budowę. Po pierwsze – bębny 
drewniane beczułkowate obustronnie obciągnięte skórą. Po dru-
gie – bębny ramowe płaskie, okrągłe lub kanciaste. Po trzecie – 
gliniane – z jednostronną błoną. Te ostatnie zachowały się do 
dziś. Zostały przejęte z azji, a Egipcjanie określali je nazwami 
semickimi (podobnie jak i liry). W bębny uderzano rękami, co 
świadczyć mogło o wyrafinowanym rytmie społeczeństwa epoki 
faraonów.
 Sistrum wywodzi się z grzechotek asyryjskich i babi-
lońskich. Był to rodzaj brzękadła, grzechotki złożonej z drew-
nianego łuku z 3-4 poprzeczkami, z których zwisały druty bądź 
kółeczka wydające charakterystyczny przy potrząsaniu brzęk.  
W Okresie Starego królestwa sistra były ceramiczne i metalowe. 
W Okresie Nowego królestwa szczególnie popularne były sistra 
w kształcie ręki ludzkiej (wpływ Mezopotamii). Był to instru-
ment obrzędowy, związany z kultem Ozyrysa. Egipcjanie okre-
ślali sistrum jako sehem, co oznacza potęgę, boską potęgę, której 
instrument był niejako symbolem. Na kamiennej płaskorzeźbie 
z Saqqara z okresu XViii lub XiX dynastii (ok. 1400 r. p. n. e.) 
ukazany został fragment z egipskiej uroczystości pogrzebowej. 
Po lewej stronie są tancerki z grzechotkami.
 krotale wywodzą się z asyrii i Babilonii. ich wzorem 
były metalowe kołatki. krotale były związane z kultem bogini 
Hathor, później – izydy.
  Jak można zauważyć, starożytny Egipt głównie przy-
swajał instrumenty, ale nie tylko. Oto na przykład w palestyń-
skim kinnorze widać egipskie pochodzenie. instrumentom 
często towarzyszył śpiew i/lub taniec. Jednak bez instrumentów 
muzycznych nie rozwinęłaby się muzyka w państwie faraonów.

ŁW

* W Okresie Nowego Państwa (od 1570 r. p. n. e.) wzrasta wpływ Me-
zopotamii, wyrażający się zwłaszcza w przejęciu jej rozwiniętego instru-
mentarium (duże harfy stojące, trąbki ze szlachetnych metali, memb-
ranofony etc.). Egipt, jako sui generis spadkobierca wielkiej kultury 
Sumerów, wywarł ogromny wpływ na rozwijającą się nieco później cy-
wilizację Grecji.
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 * * *
   Żonie
Ten cichy jesienny liść
weź ode mnie i przytul
ja też tak spadnę jak liść
wichrem porwany błękitu

Ten cichy jesienny liść
który włożyłaś do Biblii
niech Ci jej miłość gra
i niech Cię w sen uskrzydli

A gdy go wyjmiesz z tych kart
nie dozwól by się skruszył
bo w nim me życie drga
- niebieski odlot duszy ...

/z cyklu „Ikar”/       

 * * *
Ty sny me osłoń
które drżą 
jak płatki kwiatów
gdy wieje wiatr

Ty sny me otul
dłonią swą
gdy na nie spada
ciszy grad

Ty sny mi ukaż
w nocy mgle
kiedy nie widać srebra gwiazd
gdy się zagubił świtu brzeg ...       

/z cyklu „Ikar”/       

 * * *
Powracam do Ciebie
dotknieniem  ust 
które wiatr ziemski
wciąż chłodzi

i ciszy kapie
milczący plusk
na świtu sennej
łodzi

Powracam do Ciebie
szelestem dnia
co jak drzewo
się łamie

i spływa z niego
rosa jak łza
na Twoje
- moje ramię  

/z cyklu „Ikar”/       

 * * *
Panie oto stągwie
które napełniłem tęsknotą
pełno wokół chorych
trędowatych sparaliżowanych 
ślepych
przyjdź i dotknij
uzdrów
umarłych przywróć życiu
oczyma wypełnionymi po brzegi
miłością przywróć spokój
naszym duszom
gdy stopy Twoje rosimy łzami
gdy wchodzimy na drzewa
naszych osamotnień
wypatrując Ciebie

/z cyklu „Krzyk wiatru”/

 * * *
w Twojej łasce
jak w słońcu
dojrzewam

niby owoc
który strąci
wiatr

w Twoim słońcu
rumienię się
czekam

bym dla Ciebie
już dojrzały
spadł ...

/z cyklu „Pustynia światła”/

* * *
z dzbanów marzeń
wypłukuję kurz
okruszyny wspomnień
liście lata

płynie życie
wartkim nurtem dni
z tego świata
do tamtego świata ...

/z cyklu „Rozrzucone sny”/       

 * * *
W obręczach Twojej łaski
ciągnę swój życia wóz
przede mną cienie i blaski
za mną czas jak gruz

idę znużony drogą
w ciszę w nieznany świat
ciągnę noga za nogą
mój wóz z kołami lat ...

/z cyklu „W nurcie godzin”/       

 * * *
cmentarz zasypie
wszystkie ludzkie
zdrady

wszystkie kłamstwa
egoizm
zasypie piach

pozostanie po fałszu
obraz życia
blady

i już nie 
pomoże ból
ani strach …
              16.05.2012 r.

Autor: Wiesław Janusz Mikulski
ur. 12 lipca 1959 r. w Ostrołęce. Ukończył teologię w akademii 
Teologii katolickiej w Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego), studia podyplomowe filologii 
polskiej o specjalności nauczycielskiej w Wyższej Szkole Hu-
manistycznej im. aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dzisiejsza 
akademia Humanistyczna im. a. Gieysztora) oraz bibliotekar-
stwo w Państwowym Studium kulturalno-Oświatowym i  Bi-
bliotekarskim w Ciechanowie. Obecnie pisze pracę doktorską  
z literaturoznawstwa pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda 
kasperskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. debiutował jako 
poeta 2 sierpnia 1992 r. na łamach „Zielonego Sztandaru”.
 dotychczas ukazały się samodzielne zbiory wierszy 
Mikulskiego: „ikar” (1995), „dotykanie nieba” (1997), „Opa-
danie czasu” (2000), „krajobrazy ciszy” (2002), „dotyk Two-
jej miłości” (2008), „kielich jesieni” (2008), „Nadzieja i czas” 
(2010), „Brzegi wieczności” (2011). Jego poezje były publiko-
wane w kilkuset pismach krajowych i polonijnych. Współautor 
wielu antologii poezji. Członek Związku literatów Polskich.
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Jeśli ktoś chce wejść  
na wielką górę, musi to robić 

systematycznie...

 Pisarzem nie trzeba się urodzić, choć jak 
mawiał Emil Cioran, „żeby być pisarzem nie wystar-
czy mieć talent, trzeba też umieć nic nie zapominać. 
Znakomity pisarz to człowiek pełen uraz”. Debiut li-
teracki to niekoniecznie przywilej młodości. Pierw-
szą książkę można napisać także w wieku emerytal-
nym. Z Haliną Grochowską, autorką książki Pokłon, 
rozmawia Łukasz Wawryniuk.

- Pani Halino, skąd pomysł na książkę? Kiedy się zrodził?
- Pomysł na książkę zrodził się tak dawno, że już nie pamię-
tam. Wiele lat temu – mogę tutaj mówić o dwudziestu, trzy-
dziestu latach wstecz – miałam ochotę jej napisania, w tym 
opisanie historii z mojego dzieciństwa. Nie mogłam zabrać się 
za realizację tego pomysłu, bo nie miałam wolnego czasu. By-
łam zajęta rozwiązywaniem innych problemów. W momencie 
kiedy zamieszkałam w Czepielinie, to jest 5 lat temu, znala-
złam tam moment wyciszenia, spokoju potrzebnego akurat,  
żeby uporządkować myśli i zacząć pisać. Tak naprawdę, chcia-
łam przeprowadzić sobie taką najtańszą psychoterapię, czyli 
wyrzucić z siebie wszystko złe co mnie w życiu spotkało od 
czasu kiedy miałam kilka lat. Ponieważ chciałam to sprzedać 
w postaci książki, przy okazji musiałam dodatkowo popraco-
wać, aby moje pisanie było zrozumiałe i nadające się na praw-
dziwą niegrafomańską literaturę.

- Jak powstawał Pokłon? Jak wyglądał proces powstawania 
książki?
- Najpierw, chyba 4 lata temu, próbowałam prowadzić blog, 
ale był on bez zdjęć, zbyt ponury i nie znalazł większego od-
dźwięku. Później go literacko rozszerzałam do momentu, 
kiedy tekst mogłam już wysłać do wydawnictwa. Pierwsze 
wydawnictwo, do którego wysłałam próbkę tekstu, tj. Novae 
Res, odpowiedziało pozytywnie po przesłaniu 30 stron tekstu. 
Nie żałuję, że akurat na nie trafiłam. Wszystkie etapy wydania 
książki były przeprowadzone rzetelnie i terminowo. Najbar-
dziej jestem wdzięczna tym, którzy dokonywali korekty, bo się 
solidnie napracowali. ich uwagi na marginesie tekstu zmusiły 
mnie do nauczenia się wielu rzeczy. Mój zawód jest zupełnie 
inny. Na emeryturę zapracowałam w zawodzie inżynier elek-
tryk, a więc nie miałam nic wspólnego ze słowem pisanym. Je-
żeli nawet, to tylko wtedy, kiedy uczniom dyktowałam zasady 
działania czegoś. To była moja jedyna wtedy praca ze słowem. 

- Kiedy i w jakich momentach najchętniej Pani tworzyła?
- dobre pytanie, ponieważ osoba, która nie żyje w próżni, nie 
jest w więzieniu, w szpitalu, ani w sanatorium, ma zwykle wie-
le spraw na głowie. W moim wypadku to są wnuki, hektaro-
wy obszar, na którym mieszkamy i który musi być w czasie 

zagospodarowany. Mnóstwo spraw, więc ten czas na pisanie 
trzeba sobie zorganizować, znaleźć, wybrać. dla mnie była to 
wyznaczona jedna godzina dziennie, akurat godzina poranna, 
kiedy kondycyjnie jest się w stanie myśleć. Tak sobie ustaliłam 
i zauważyłam, że jest to zgodne ze wskazówkami psycholo-
gów. Chodzi o wyrobienie takiego nawyku, że w danym miej-
scu o danej porze mamy pracować. To wchodzi w zegar biolo-
giczny w ten sposób, że o danej godzinie, powiedzmy szóstej 
rano, czuję wewnętrzny przymus siadania przy komputerze  
i pisania. Gdybym nie wykształciła sobie tego nawyku i wma-
wiała sobie, że jak będę miała czas, to będę pisać, nigdy nie 
znalazłabym czasu wolnego. i mam radę dla tych, którzy chcą 
nauczyć się języka obcego, napisać pracę naukową, czegoś 
wartościowego dokonać, żeby robili podobnie. Jeśli ktoś chce 
wejść na wielką górę, musi to robić systematycznie, małymi 
krokami. Nie byłoby książki, gdybym nie wyznaczyła sobie 
pewnego „rytuału”.

- Z tego co się dowiedziałem, nauczyła się Pani specjalnie 
obsługi komputera w celu napisania książki...  
- Między innymi.

- Jak długo to trwało?
- Trudno mi dokładnie określić. Uczyłam się od różnych osób 
(w tym od rodziny), kupiłam też kilka książek. Gdy jeszcze 
pracowałam w zawodzie, na kurs komputerowy wysyłano 
osoby młodsze ode mnie. Ja byłam za blisko odejścia na eme-
ryturę i nie mieściłam się w granicy wiekowej. 
 
- Dobrze. Przejdźmy teraz do Pokłonu. Czy opisane po-
dwórkowe sceny miały miejsce naprawdę i jak dużo jest  
w nich momentów autobiograficznych.   
- Tak, te sceny miały miejsce naprawdę. a scen z mojego ży-
cia jest bardzo dużo. Wiele z nich to sceny zaobserwowane 
i zasłyszane. Ja je wszystkie dokładnie pomieszałam, po to, 
żeby opis był literacko ciekawy dla czytelnika.   

- Rozumiem. Czy opisując smutne i straszne sprawy, które są 
poruszane w Pokłonie, coś Pani odreagowywała?   
- Tak. Nie powiem, o które tutaj dokładnie momenty chodzi... 
(uśmiech) Przy kilku scenach dosłownie łzy mi kapały na kla-
wiaturę. Pisałam to sobą, z serca. 

- Pokłon – dlaczego taki tytuł?   
- Bardzo lubię odpowiadać na to pytanie. Chodzi o pokłon 
dla rodziców, bez względu na to, jakie błędy wobec dzieci 
popełnili. Wzięłam to sformułowanie z książki Ewy Woydył-
ło Poprawka z matury. Jest ono cytowane od niemieckiego 
psychoterapeuty Berta Hellingera opisującego pantomimy 
odreagowywania. Hellinger proponuje wszystkim, którzy są 
ofiarami postępowania swoich rodziców, pokłonić się głęboko 
i wypowiedzieć słowa dziękczynienia za danie im życia. Po-

Wywiad z artystą (iV)

Jedna z prac plastycznych pisarki (fot. M-GOk)
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winien temu towarzyszyć wyraz gotowości i odmiany swego 
losu bez czekania na cud, tylko własną pracą. Zatem rodzicom 
trzeba się zawsze pokłonić, bez względu na to jak zawiłe, jak 
tragiczne, jak smutne i jak poplątane są relacje między nimi  
i dziećmi. 

- Co jest najważniejsze w powieści? Czy jest to historia? Psycho-
logia? Może coś innego?
- To jest mieszanka. Wiele książek musiałam przeczytać, żeby 
wszystko się zgadzało. dotykam czasy działań wojennych  
i okupacji. Bywało tak, że dla czterech waż-
niejszych zdań przeczytałam jakąś tema-
tyczną książkę. Nie uważam tego czasu za 
stracony, bo był to intensywny kurs literatu-
ry, historii dziejów i obyczajów zarazem. Te 
ostatnie trzeba było rozpracować, bo były 
momenty, kiedy upewniałam się w jakiej po-
staci kupowało się mleko w latach 40. albo 
czy były popularne dzwonki przy drzwiach, 
w co ludzie się ubierali, co jedli, czy wiedzieli 
czym jest łazienka, czym i jak jeździli... Uwa-
żałam to za istotne, mimo że dość dobrze 
znałam zachowanie ludzi z tamtych czasów. 
i tu muszę zrobić małą dygresję. Zdarza się, 
że jak mamy dokoła siebie dzieci, to sądzi-
my, że one czegoś nie rozumieją. Sama mogę 
być przykładem jak bardzo się mylimy. Wie-
le opisanych historii we wczesnym dzieciń-
stwie tylko zasłyszałam, ale przypomniałam 
je teraz i ponownie zrozumiałam.

- Pokłon jest Pani debiutem literackim. Jakie 
emocje towarzyszą, gdy widzi się pierwszy eg-
zemplarz swojej pracy pisarskiej?
- To jeszcze nie były wielkie emocje. O wiele większe przeży-
wałam wtedy, gdy wydawca odpisał mi pierwszy i drugi raz 
pozytywnie na moją próbę. Cieszyłam się kiedy pierwszy raz 
zobaczyłam okładkę. Uważam, że znakomitą semantycznie. 
Radość ta jest rozłożona w ciągu miesięcy, że mi się udało. ale 
teraz przychodzi myśl, że tą radością nie da żyć się do końca 
życia. Trzeba sobie zorganizować następną. a więc napisać 
kolejną pozycję. 

- A więc o czym będzie druga książka?
- Następną książkę zaczęłam pisać w okresie, kiedy czekałam 
na pierwszą korektę Pokłonu. To trwało około dwóch miesię-
cy. Mogę zdradzić, że będzie to dalszy ciąg losów bohaterów 
z podwórka przy ulicy Wyzwolonej, włączę też wydarzenia  
z Huty katowice. Mam już to napisane w formie noweli. i da-
lej będę mogła odreagowywać, już nie takie straszne rzeczy, 
ale historie mojego dorastania i mojej młodości oraz dojrze-
wania moich kolegów. 

- Powiedziała Pani, że podoba się Pani okładka. Co symbolizu-
je?
- Okładka książki jest bardzo wymowna. Zniszczone dłonie 
lalki, jakby oderwane od reszty ciała. Wspomina tysiące spra-
cowanych rąk, poświęcenie i fakt, że ówczesne wydarzenia 
zbyt ciężko wiązały ludziom ręce i kazały zamykać oczy.  Pod 
nimi płatki róży. Zupełnie jak pokłon.

- W świecie literackim Pokłon zbiera coraz więcej pozytywnych 
recenzji. A co sądzą o powieści czytelnicy?
- Mam jak na razie dość dobre informacje zwrotne od osób, 

które przeczytały Pokłon. Większość z nich to osoby w moim 
wieku, bo książka przypomina im młodość. ale nie tylko. 
Chwalą sobie tę książkę także młodzi. Nawet moje dziecko, 
które nie czyta książek, to tę przeczytało od deski do de-
ski. Cieszę się z tego wszystkiego. Jest to dla mnie bodziec, 
żeby dalej literacko pracować. Co z tego, że raz się nacieszę...  
i zmarnuję godziny, dni, miesiące, kiedy już pracowałam nad 
swoim warsztatem pisarskim. Nie zmarnuję tego. Własnej 
pracy nie wolno zmarnować, stąd chęć napisania kolejnych 
książek.

- Świetnie. A jakie ma Pani pasje oprócz 
tych literackich?
- lubię wykonywać sztuczną biżuterię, 
zajmuję się też ceramiką i malowaniem. 
kiedyś wykonywałam to na sprzedaż. 
Gdybym teraz nie pisała, na pewno zaj-
mowałabym się plastyką. lubię też zaj-
mować się działką i moimi wnukami.

- Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę 
kolejnych sukcesów literackich.
- dziękuję.

Halina Grochowska (urodzona  
w 1952 r. w Zielonej Górze) – ukończyła 
Politechnikę Śląską, później specjalistka 
nadzoru w Kombinacie Metalurgicznym 
Huta Katowice. Przez 20 lat nauczycielka 
przedmiotów elektrycznych w Jaśle. Pięć 
lat temu los rzucił ją na Podlasie do Cze-

pielina. W 2013 r. ukazała się jej pierwsza 
książka Pokłon. Zainteresowania autorki skupiają się wokół li-
teratury, malarstwa i technik plastycznych. Szczęśliwa babcia, 
mama, teściowa i żona.

 O wpływie rodziców na nasze życie mówi jeszcze inna przewrotna sen-
tencja - „Połowę życia psują nam rodzice, a następną połowę - dzieci”. Bardzo 
łatwo popsuć tę pierwszą połowę.
 Przecież rodzice tylu rzeczy nas pozbawili:
- Nie dali - bo nie mieli (...).
- Nie nauczyli - bo nie umieli (...).
- Nie pokazali - bo nie mieli zielonego pojęcia (...).
- Nie przekazali - bo nie było czego (...).
- Nie ustrzegli - bo nie zauważyli.
- Nie obronili - bo sami byli za słabi.
- Nie nadążyli - bo nie mieli jak nadążyć, kiedy świat biegł tak szybko.”

                         Pokłon (fragment) 

Źródło: http://www.twojaksiazka.com.pl

Halina Grochowska (fot. Redakcja)
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książki

Białe na czarnym
 „W życiu zawsze jest tak, że prędzej czy później biały 
okres zostaje zastąpiony przez czarny, w miejsce powodzenia 
przychodzą rozczarowania. (...) Biały jest kolorem bezsilności  
i beznadziei, kolorem szpitalnego sufitu i prześcieradeł. (...) 
Czerń to barwa walki i nadziei (...) Barwa wolności, barwa, którą 
wybrałem dla mojego elektrycznego wózka” - tak wypowiada się 
bohater rosyjskiej książki Białe na czarnym Rubéna Gallegi. 
 Ta opowieść wydaje się być nieprawdopodobna, jednak 
jest prawdziwa. W odróżnieniu od innych autorów autobiogra-
fii przedstawiających jedynie suche fakty, ten ma zamysł arty-
styczny, co sprawia, że książka jest jeszcze bardziej atrakcyjna. 
Rubén Gallego jest urodzonym w Moskwie synem Wenezuelczy-
ka i Hiszpanki, czarnej suki, którą zobaczył dopiero jako dorosły 
człowiek. Od początku swojego życia wychowywał się w sowie-
ckich domach dziecka, bojąc się dnia, w którym umrze samotnie  
w domu starców, wśród szczurów i ubrudzonych fekaliami ludzi. 
Pisarz urodził się częściowo sparaliżowany. Był więc, poniekąd, 
potrójnie wykluczony: jako odmieniec (ze względu na latynoski 
typ urody), sierota i osoba niepełnosprawna fizycznie. Z tej per-
spektywy opisał swoje dzieciństwo i młodość, które upłynęły pod 
znakiem walki z chorobą, ale i walki z okrucieństwem sowieckie-
go systemu – raju na ziemi, kierującego zdolnych intelektualnie, 
lecz upośledzonych fizycznie, młodych ludzi z sierocińca bezpo-
średnio do domu starców. Rubén Gallego pisze o tym, co ZSRR 
zaserwował swoim obywatelom. Traumatyczne doświadczenia 
przeniósł autor w wysokiej próby literaturę. książka Gallegi 
raczej mówi niż opisuje. Nie znajdziemy w niej kunsztownych 
ozdobników. Zdania są proste i dosadne. dziwne jest jedynie to, 
że nie słychać w niej krzyku. 
 Skomponowana z krótkich, filmowych sekwencji książ-

ka nie ma w sobie cienia ckliwości. Napisana ostrym, wyrazistym 
stylem, nie pozostawia czytelnika obojętnym. Boli i daje nadzie-
ję. To historia o tym, jak przejść przez piekło i wygrać. książka 
uczy doceniać to, co się ma - zdrowie, sprawne ręce i nogi. Ma 
się wtedy o wiele większe możliwości i trzeba się z tego cieszyć. 
Często tego nie doceniamy, narzekamy, usprawiedliwiamy się, 
że czegoś nie możemy... a możemy. Powinni ją zatem przeczytać 
przede wszystkim ci, którzy mają zdrowe ręce i nogi, a pomimo 
to narzekają na życie.

Rubén Gallego: Białe na czarnym. Przekład: Katarzyna Maria Janowska. 
Kraków, Wydawnictwo ZNAK.
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Już w kolejnym numerze recenzja  
Pokłonu Haliny Grochowskiej.

Zachęcamy do lektury!

Edukacja
 

Naszym dzieciom
 Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom” istnieje  
5 lat. Jego powołanie było odpowiedzią na potrzebę 
zaangażowania środowiska lokalnego w pracę na rzecz 
dzieci i młodzieży z gminy Mordy. 
 Spotkanie założycielskie odbyło się 8 października 2007 
r. Rejestracja w Sądzie z wpisem do kRS-u nastąpiła 31 stycznia 
2008 r. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez pomoc nauko-
wą, finansową i rzeczową uczniom. Organizuje ponadto konku-
ry i wystawy szkolne, wspiera finansowo najuboższych uczniów 
oraz organizuje i dofinansowuje wycieczki szkolne i wypoczy-
nek dla dzieci. Co roku inicjuje zbiórki żywności oraz nagradza 
uczniów, którzy najlepiej napisali sprawdzian kończący klasę Vi 
oraz egzamin gimnazjalny. Swe działania wciela w życie wraz  
z instytucjami partnerskimi. -Ważne dla naszej działalności są 
projekty, skąd mamy dodatkowe fundusze na działania dla dzieci  
i młodzieży – zaznaczyła Jolanta Stańczuk, prezeska organizacji. 

Od września 2012 r. stowarzyszenie realizuje projekt Jestem sobą 
w tłumie świata ze środków Polsko-amerykańskiej Fundacji 
Wolności w ramach programu RÓWNaĆ SZaNSE – Ogólno-
polski konkurs Grantowy.  
 Projekt ten jest skierowany do młodzieży w wieku od  
13 do 18 lat. Jego działania zwiększają aktywność i rozwijają  
w młodych ludziach przede wszystkim wiarę we własne możliwo-
ści oraz zdolność współpracy w grupie. dzięki projektowi młodzi 
poznają swoje mocne strony i ograniczenia. działania zakończą się  
w listopadzie 2013 r. Podczas uroczystego podsumowania uczest-
nicy projektu będą promować swoją płytę, zorganizują wystawę 
swoich zdjęć otaz zaprojektowanych i uszytych przez siebie ubrań,  
a także zaprezentują układy taneczne w różnych stylach.  
 Stowarzyszenie „Naszym dzieciom” animuje różnorod-
ne działania. Jest jednym z niewielu organizacji w regionie, które 
tak aktywnie działa z myślą o najmłodszych i tych przygotowują-
cych się do aktywnego udziału w świecie dorosłych. 

StM
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Kulturalnik
Kulturalny Kwartalnik Miasta i Gminy Mordy

Miód z mniszka lekarskiego
Składniki:

250 kwiatów, 1 kg cukru, 0,5 l wody, 
1 łyżeczka kwasku cytrynowego

Sposób przyrządzenia:
kwiaty umyć. Obgotować w wodzie przez ok. 10 minut. Prze-
cedzić. dodać do wywaru cukier. Gotować ok. 10 minut. do-
prawić kwaskiem i jeszcze raz gotować ok. 30 minut. Rozlać 
do słoików. Zapasteryzować.

 
Przepis zgłosiła Elżbieta Radlińska-Trębicka (klimonty)

Nalewka na miodzie
Składniki:

0,5 l miodu, 3-4 goździki, 1 laska cynamonu, szczypta wani-
lii, 4 łyżki cukru kryształu, 1 szklanka wody, 0,5 l spirytusu

Sposób przyrządzenia:
Z cukru upalić jasny karmel i wlać 1 szklankę wody. Wrzu-
cić goździki, cynamon i wanilię. Gdy płyn przestygnie, dodać 
miód i dokładnie wymieszać. Na koniec dodać spirytus. Raz 
jeszcze wymieszać nalewkę. Zlać do butelek i odstawić na kil-
ka dni. Następnie przefiltrować nalewkę przez gazę.

Przepis zgłosiła krystyna kaniewska-Pietrasik (Mordy)
 
 Zachęcamy Państwa do nadsyłania przepisów na po-
trawy regionalne, które moglibyśmy umieścić na łamach nasze-
go czasopisma.

kuchnia regionalna (iV)

 Fot. M-GOk

 Fot. M-GOk

Z w y c i ę z c y

Krzyżówka Q-LTURALNA NR 3
Prawidłowe rozwiązanie: Jezioro łabędzie
1. Grażyna Zadrożniak (Łosice) - zestaw damskich kosmetyków firmy 
ORiFlaME SWEdEN o wartości 184 zł;
2. Dariusz Jastrzębski (Mordy) - zestaw męskich kosmetyków firmy 
ORiFlaME SWEdEN o wartości 117 zł;
3. Bożena Prokurat (Nowe Opole) - zestaw damskich kosmetyków 
marki firmy ORiFlaME SWEdEN o wartości 116 zł;
4. Jadwiga Multan (Czepielin) - książka Tatiany Tołstoj;
5. Barbara Sitek (Siedlce) - książka Steve’a Berry’ego.

Konkurs językowy (numer specjalny 2012)
1. Agnieszka Grześkiewicz (Siedlce) - książka Zbigniewa Mentzla 
Wszystkie języki świata;
2. Iwona Rusinek (krzymosze) - książka Wojciecha Tochmana Córeń-
ka;
3. Anna Kulikowska (Radzików Wielki) - książka Macieja Łuczaka 
Wniebowzięci, czyli jak to się robi hydrozagadkę.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Zachęcamy wszystkich 
Czytelników do udziału w naszych konkursach. Nagrody za-
wsze dobieramy pod płeć i wiek zwycięzcy.
                        Krzyżówka Q-LTURALNA NR 4 na stronie 20
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K r z y ż ó w k a  Q - L T U R A L N A  n r  4
A B C D E F G H I J K L M N O P

1 9 12

2 6 7

3 4 3

4

5 15 2 21

6 11 17

7

8 10 20 16

9 18 13

10 5

11 14 8 19 1

PIONOWO:
A1 – polski prozaik, poeta i scenarzysta filmowy, autor powieści Kolum-
bowie. Rocznik 20; B7 – pierwiastek chemiczny o l. at. 84 odkryty w 1898 
r. przez M. Skłodowską-Curie i Piotra Curie; C1 – … z Hippony – filo-
zof, teolog, organizator życia kościelnego, święty kościoła katolickiego, 
jeden z Ojców kościoła znany jako doctor gratiae; D7 – imię polskiego 
reżysera, scenarzysty i producenta filmowego, który w 1975 r. przyjął 
obywatelstwo francuskie; E5 – kąt zawarty między północną częścią 
południka odniesienia a danym kierunkiem poziomym, jego wartość 
liczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyraża w mierze kąto-
wej, najczęściej w stopniach; F1 – gra, zabawa w języku niemieckim;  
F8 – zaciszne schronienie, bezpieczne miejsce; G1 – dźwięk prosty mają-
cy sinusoidalny przebieg o ściśle określonej częstotliwości, amplitudzie 
i fazie; G7 – siódma litera alfabetu greckiego; H1 – Marian … – polski  
aktor teatralny i filmowy, artysta kabaretowy; I1 – dramat obyczajowy 
w reż. leszka dawida o współczesnej dziewczynie, zachłannej na ży-
cie, nie poddającej się ograniczeniom i głośno mówiącej czego oczekuje 
od świata; I5 – w chrześcijaństwie rodzaj bezwarunkowej miłości Boga 
do człowieka, która jest gotowa do samopoświęcenia; J2 – w mitologii 
greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku i świtu, jedna z ty-
tanid, utożsamiana z rzymską aurorą; K5 – jedna z ulic warszawskich, 
przy której mieści się budynek Sejmu RP; L1 – nazwisko polskiego poe-
ty, satyryka i aforysty, autora Myśli nieuczesanych; L8 – jednostka miary 
powierzchni gruntów używana w krajach anglosaskich, był to obszar, 
który mógł zostać zaorany przez pług  zaprzęgnięty w woły w ciągu jed-
nego dnia; M2 – chrupkie ciastka o słodkim smaku w kształcie złożonej 
kokardki, smażone i posypywane cukrem pudrem, najczęściej spożywa-
ne w czasie karnawału lub podczas Tłustego Czwartku; M9 – jezioro 
położone na Pojezierzu Mazurskim na południowy wschód od jeziora 
Śniardwy; N8 – „Na święty … jagód pełen dzban” – przysłowie polskie; 
P1 – nazwisko reżysera, twórcy kultowych komedii Miś, Brunet wieczo-
rową porą; P8 – gra karciana, protoplasta brydża.

POZIOMO:
1A – miejsce urodzenia izabelli Scorupco, polskiej modelki, aktorki  
i piosenkarki; 2F – w kalendarzu chrześcijańskim pierwszy dzień Wiel-
kiego Postu; 3A – … Jolie, amerykańska aktorka, która aktywnie włącza 
się w działalność humanitarną na całym świecie, szczególnie w pomoc 
uchodźcom w ramach ONZ; 3L – pierwiastek chemiczny z grupy flu-
orowców; 5A – potocznie doskwierająca tęsknota za ojczyzną, a także 
tęsknota za czymś przeszłym, co utrwaliło się w pamięci; dotyczy wielu 
dziedzin z pogranicza psychologii, filozofii, kultury i sztuki;  6H – … 
Roma Radwańska, polska tenisistka, najwyżej notowana Polka w historii 
rankingu WTa; 7B – regionalna nazwa ziemniaków w Poznańskiem;  
8B – harmonia naśladowcza, wyraz dźwiękonaśladowczy, figura reto-

ryczna często używana w poezji; 9D – nazwa Centrum kultury w lubi-
nie; 9K – zaczątek pożaru; 10A – Ubogi i ... – tytuł baśni braci Grimm; 
10K – tytan w mitologii greckiej, ojciec Zeusa; 11F – … po Bekwarku 
– zbiór wierszy Jana lechonia lub nazwa instrumentu strunowego szar-
panego.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 utworzą rozwiązanie – 
tytuł powieści zaliczanej do literatury dla kobiet.
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Poprawne hasło należy wpisać wyłącznie na wypełnionym kupo-
nie, który należy wyciąć, przykleić na karcie pocztowej i wysłać 
pocztą do dnia 6 sierpnia 2013 r. na adres Redakcji:

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

Spośród nadesłanych poprawnych rozwiązań zostaną rozloso-
wane 3 zestawy kosmetyków firmy ORiFlaME SWEdEN oraz 
dwie książki w sam raz na wakacje.

imiona i nazwiska zwycięzców zostaną podane w kolejnym nu-
merze Kulturalnika.

KUPON zgłoszeniowy nr 4 
 

………………………………………………………………………………………………..………………...……….. 
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: _ _. _ _. 2013 r.     …………………………………………………………… 
                                                                                                   czytelny podpis osoby pełnoletniej 

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


