Gmina Moryń

Wieczornica Patriotyczna i Bieg Niepodległościowy z
okazji obchodów 99 Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości Moryń 2017
„Żeby Polska była Polską”- to tytuł montażu słowno-muzycznego, który przedstawiła młodzież z Zespołu
Szkół w Moryniu i który wywołał wśród zgromadzonych ogromne wzruszenie, a nawet łzy. Dodatkowo przedstawienie
wzbogacone zostało wspaniałym występem szkolnego chóru.

Był to jeden z punktów programu, jaki organizatorzy przygotowali na uroczystość z okazji 11 listopada. Nie mniejsze
wrażenie na publiczności zrobiły wokalistki z Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, prezentując odpowiednio
dobrane pieśni patriotyczne. Przerywnikiem odsłony muzycznej był występ sybiraka i prelegenta p. Jerzego
Romaniuka. W pierwszej części swojego wykładu przybliżył sylwetkę Józefa Piłsudskiego, w drugiej zaś kilka
zabawnych fragmentów ze spektakli gryfińskiego Teatru Eliksir.
Na koniec odbył się koncert muzyczny w wykonaniu zespołu Impresja z Trzcińska Zdroju. Spośród znanych utworów z
gatunku muzyki klasycznej można było wysłuchać „Ave Maria”
G. Cacciniego, „Califfa” E. Morricone czy „Badinerie” J.S. Bacha. Zespół zaprezentował również utwory autorskie.
Koncert - w szczególności dedykowany najstarszym mieszkańcom gminy - współfinansowało Stowarzyszenie Przyjaciół
Morynia i Jeziora Morzycko.
Narodowy Bieg Niepodległości – jeden z cyklu trzech organizowanych przez OSiR i „Hermes” Gryfino w
ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbył się w południe 11 listopada, na Placu
Wolności w Moryniu. Otwarcia zawodów dokonali starosta gryfiński Wojciech Konarski oraz burmistrz Morynia Józef
Piątek. Do biegu na dystansie 8 km zgłosiło się 150 zawodników, ukończyło 140. Imprezę sportową uświetnił występ
zespołu Nastroje, przy akompaniamencie którego zawodnicy po ukończonych zmaganiach, przy ognisku wspólnie
odśpiewali najbardziej znane pieśni patriotyczne. MOK w Moryniu był współorganizatorem Biegu Niepodległości
2017.
Patronat honorowy nad uroczystościami sprawował Burmistrz Morynia Józef Piątek.
Organizator uroczystości - Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu – składa serdeczne podziękowania wykonawcom i
współorganizatorom , a są to:
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uczniowie ZS w Moryniu
wokalistki MOK w Moryniu
opieka i przygotowanie - panie: Julita Pociej, Ilona Włodarczyk, Anna Lorenc, Anna Fira z Zespołu Szkół w Moryniu
Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko
Igor Klęczar – Bike Team Chojna
Komendant Gminny OSP Robert Dziedzic
Koło LOK – Dzik w Moryniu
funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Chojnie
Koło Gospodyń Wiejskich w Bielinie
OSP w Moryniu
OSP w Starym Objezierzu
OSP w Witnicy
obsługa techniczna – firma Matrix - Ryszard Czapski

Ponadto dyrekcja MOK serdecznie dziękuje koleżankom i kolegom z Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu,
wszystkim osobom zaangażowanym w organizację, zawodnikom oraz wszystkim przybyłym gościom.

1

