Gmina Moryń

Miejski Ośrodek Kulury - MOK
Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu realizuje program edukacji kulturalnej mając do dyspozycji wykształconą i
zaangażowaną kadrę instruktorów oraz bardzo dobrze zaopatrzoną i prowadzoną z pasją bibliotekę publiczną. Dzięki
temu z roku na rok wzrasta zarówno ilość uczestników zajęć, jak i czytelników. Z naszej oferty korzystają zarówno
dzieci, jak i osoby dorosłe, w tym osoby niepełnosprawne z miejscowego DPS. Organizowane przez nas imprezy także
nie są pozbawione wartości edukacyjnych, bowiem nie są podporządkowane jedynie zwykłej rozrywce. Dom kultury to
miejsce, które pomaga w rozwoju talentów, pozwala dzieciom na wszechstronny rozwój, koordynuje edukację
sportową poprzez Orlik, promuje dobre postawy pro społeczne i bardzo wysoko ceni sobie współpracę z każdym, kto
pracuje na rzecz społeczności gminnej, chętnie wspiera technicznie, artystycznie i merytorycznie inicjatywy kulturalne
na terenie gminy.
Miejski Ośrodek Kultury organizuje wiele imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych, z których najważniejsze to:
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – styczeń
Mały Konkurs Recytatorski – styczeń/luty
Koncert z okazji Dnia Kobiet – marzec
Festiwal Nauki „Dzień Głazu” - kwiecień
Moryńska Trójka – bieg integracyjny - maj
„Festiwal Cysterski” - maj/czerwiec
Dzień Dziecka - czerwiec
„Wieczór z kabaretem” - czerwiec
dni miasta czyli „Jarmark Moryński” - lipiec
Bieg Dookoła Morynia i Jeziora Morzycko - lipiec
Dożynki Gminne - święto plonów i targi zdrowej żywności – wrzesień
Przegląd Piosenki Ekologicznej „Rechotka” - październik
Wieczornica Patriotyczna z okazji 11 Listopada - listopad
Turniej Recytatorski im. K.I. Gałczyńskiego – listopad
Mikołajki – grudzień
Dzień Seniora – grudzień.

Współorganizuje wiele działań na terenie gminy Moryń, m.in. Bieg Integracyjny w Starym Objezierzu, Turniej
Sołectw, festyny wiejskie i imprezy okolicznościowe.
MOK prowadzi zajęcia edukacyjne w kołach plastycznych:
●
●
●

Klub Małego Artysty – instr. Maja Rumbuć
5 Wymiar – instr. Maja Rumbuć
Twórcze soboty – Agata Kagan.

W ramach zajęć stosowane są różne techniki od rysunku, po ceramikę, witraż, malarstwo olejne.
Zajęcia muzyczne prowadzi Ewa Kwiecień pod opieką której działają zespoły:
●
●
●
●

zespół wokalno-instrumentalny „Nastroje”
zespół akordeonowy „Trio akordeonowe”
zespół pieśni religijnej „Cantate Deo”
dziecięce zespoły wokalne: „Wesołe Nutki”, „Iskierki”, „The Stars”.

Ponadto prowadzone są również zajęcia z rytmiki w klasach „0” Zespołu Szkół w Moryniu i Witnicy, oraz dla
wszystkich chętnych dzieci w sobotnie przedpołudnie.
Naukę języka angielskiego od kilku lat prowadzi p. Jadwiga Gunther.
W MOK działa Klub Dorosłego Człowieka, którego założycielem i prezesem jest p. Jadwiga Fragstein – Niemsdorff,
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natomiast instruktorem malarstwa jest p. Maja Rumbuć.
Nowością są zajęcia komputerowe dla osób 50+ prowadzone przez animatora Piotra Suchomskiego. Zajęcia odbywają
się w czytelni internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zatrudniamy również instruktorów środowiskowych boiska
Orlik.
Miejski Ośrodek Kultury prowadzi Biuro Informacji Turystycznej, świetlice wiejskie oraz Miejską Bibliotekę
Publiczną.
Współpracujemy z IG Frauen und Familien w Prenzlau, Jugendklub w Schwedt, z którymi to realizujemy projekty
transgraniczne za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Ponadto korzystamy z
funduszy unijnych w ramach LGD DIROW.
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