Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie
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&bdquo;15 &ndash; lecie Morawy&rdquo; 20.02.2009 15 lat minê³o... Jak szybko up³ywa czas nie trzeba nikogo
przekonywaæ. Jednak sztuka jest ponadczasowa,
zawsze m³oda, melodie nieprzemijaj±ce, s³owa wiecznie ¿ywe.iniony pi±tek 20.02.2009 r. to szczególny dzieñ dla
zespo³u folkowego &bdquo;Morawa&rdquo; z GOK w Lasecznie, który obchodzi³ swoje piêtnastolecie dzia³alno¶ci
artystycznej.
Ten nieprzeciêtny dorobek mo¿na by³o ¶ledziæ przegl±daj±c eksponowane nagrody i wyró¿nienia, a tak¿e zdjêcia z
przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Na pocz±tku tego niezwyk³ej imprezy z ust wójta gminy I³awa Krzysztofa Harmaciñskiego
pop³ynê³y s³owa szczerego uznania. Gospodarz gminy nie omieszka³ zauwa¿yæ,
¿e &bdquo;Morawa&rdquo; to wyj±tkowy zespó³, który z uwagi na swój ciekawy, wielojêzyczny repertuar,
oraz koncerty krajowe i zagraniczne jest dobrym ambasadorem gminy I³awa. Gratulacje
sk³adali inni zaproszeni go¶cie, min. dyrektorzy domów kultury, szkó³ samorz±dowych,
radni gminy i powiatu I³awa, so³tysi, przedstawiciele stra¿y po¿arnej, cz³onkowie
zespo³u &bdquo;Fantazja&rdquo; i &bdquo;Gosposie&rdquo;, panie z klubu &bdquo;Amazonki&rdquo;. Jak przysta³o
na prawdziwy
jubileusz by³y te¿ prezenty (m.in. elektryczne pianino), piêkne kwiaty, tort i szampan.
Po czê¶ci oficjalnej rozbrzmia³a scena, a na niej w pierwszej kolejno¶ci zaprezentowali siê jubilaci, prezentuj±cy
swoje najs³ynniejsze utwory, ¶piewane po czesku, ukraiñsku, niemiecku, francusku, a tak¿e nowy repertuar
przygotowany specjalnie na jubileuszowy koncert. Po wystêpie &bdquo;Morawy&rdquo; przyszed³ czas na ¿yczenia
muzyczne, z³o¿one przez muzycznych przyjació³ &bdquo;Morawy&rdquo;. Na scenie zaprezentowa³ siê zespó³
&bdquo;Kosejder&rdquo; ze Stawigudy, a po nim atmosferê rozgrza³ znakomity zespó³ &bdquo;Horpyna&rdquo; z
Olsztyna, który zaprosi³ jubilatów, do wspólnego ¶piewania. Wszyscy go¶cie zostali zaproszeni na przygotowany
poczêstunek. Mo¿na by³o równie¿ kupiæ p³yty i kasety z najwiêkszymi przebojami Morawy, otrzymaæ pami±tkowy
znaczek, a tak¿e dokonaæ wpisu do pami±tkowej kroniki.
Od pocz±tku dzia³alno¶ci zespo³u sk³ad ulega³ zmianie. Z tak zwanego &bdquo;dawnego sk³adu&rdquo; mo¿na
wymieniæ: Aleksandrê Viniarzow±, Wojciecha U³anowskiego, Stefana Gurzyñskiego, Micha³a Stadnickiego, Henryka
Michalskiego, Przemys³awa Kaperzyñskiego, Martê Michalsk±, S³awomira Radziszewskiego, Stanis³awa
Ko¿uchowskiego.
Obecny sk³ad, &bdquo;Morawy&rdquo; to: Stefan Gurzyñski, Gra¿yna Piêkos, Micha³ Stadnicki, Andrzej Iwanow
i Stanis³aw Ko¿uchowski.
Organizatorzy jubileuszu serdecznie dziêkuj± za pomoc w przygotowaniu imprezy paniom z KGW w Sza³kowie i
Ka³dunach, I³awskiemu Przedsiêbiorstwu Instalacji Budowlanych, firmie &bdquo;Spomer&rdquo;, Indykpol, firmie
transportowej Aliny i Jana Dobrzañskich, Radzie So³eckiej i OSP Lasecznie.
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