Maj 2016

Festyn 3-cio Majowy
Mońki, 3 maja 2016
organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
tel. 85 716-24-64
e-mail: mok@post.pl
www.kulturamonki.pl
Festyn jest częścią uroczystości związanych z rocznicą uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Po Mszy Świętej w intencji ojczyzny następuje
złożenie kwiatów pod pomnikami pamięci. Festyn ma na celu
podtrzymanie tradycji patriotycznych. Prowadzący imprezę przybliża
uczestnikom rys historyczny uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Podczas imprezy na scenie występują zespoły wokalne
prezentujące pieśni patriotyczne, zespoły muzyki klasycznej, występ
orkiestry dętej oraz uczniowie Szkoły muzycznej w Mońkach.
Gminne obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go
Maja
Zabłudów, 3 maja 2016, godz. 9:00
organizator: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
miejsce: pomnik walczących o wolność ojczyzny
tel. 85 718-84-43
e-mail: moak@o2.pl
www.moak-zabludow.pl
Upamiętnienie 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. w
programie Msza św. w kościele, przemarsz pod pomnik Walczących

programie Msza św. w kościele, przemarsz pod pomnik Walczących
o wolność Ojczyzny, powitanie uczestników, okolicznościowe
przemówienie, złożenie wieńców i zniczy, część artystyczna.
Przegląd Pieśni Patriotycznych, Wspólne Śpiewanie
Wysokie Mazowieckie, 3 maja 2016, godz. 16:00
organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 19
tel. 86 275-20-96
e-mail: mokwysmaz@poczta.onet.pl
www.mok.wysokiemazowieckie.pl
Cel: wychowanie patriotyczne i estetyczne poprzez kontakt z
pieśniami i piosenkami patriotycznymi, wspólne świętowanie
ważnych uroczystości państwowych, zachowanie od zapomnienia
pieśni patriotycznych, promocja talentów muzycznych.
Konkurs Recytatorski
Mońki, 5 maja 2016
organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
tel. 85 716-24-64
e-mail: mok@post.pl
www.kulturamonki.pl
W Monieckim Ośrodku Kultury odbywają się Powiatowe Eliminacje
Konkursu Recytatorskiego dla przedszkolaków pn. „O złotą różdżkę
Dobrej Wróżki”. Konkurs ma na celu budzenie wrodzonego talentu
dziecka do kreowania własnego świata poprzez żywe, mówione
słowo.

XXIX Mały Konkurs Recytatorski „Baje, Bajki, Bajeczki...” eliminacje gminne
Zabłudów, 5 maja 2016, godz. 10:30
organizator: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
miejsce: Klub Pod Burmistrzem, ul. Rynek 8
tel. 85 718-84-43
e-mail: moak@o2.pl
www.moak-zabludow.pl
Szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa, wychowanie
estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą i młodzieżową, z
dziełami o najwyższych walorach artystycznych. adresowany do
uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Zabłudów.
Koncert muzyki sakralnej
Zabłudów, 5 maja 2016, godz. 12:00
organizator: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
miejsce: kościół św. ap. Piotra i Pawła w Zabłudowie
tel. 85 718-84-43
e-mail: moak@o2.pl
www.moak-zabludow.pl
Koncert utworów sakralnych skierowany do wszystkich miłośników
muzyki.
X Festiwal Korowaja Mielnickiego
Mielnik, 7 maja 2016, godz. 17:00
organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
tel. 85 657-71-67

e-mail: goksir@mielnik.com.pl
www.goksir.mielnik.com.pl
Kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z wypiekiem
korowaja weselnego oraz agrarnego. w czasie występów zespołów
folklorystycznych i obrzędowych rozstrzygnięty jest konkurs
kulinarny pn. „Korowaj Mielnicki”. Drugi dzień festiwalu odbywa się
w Radziwiłłówce, gdzie prezentowane są obrzędy związane z
korowajem agrarnym.
VIII Festiwal Pieśni Maryjnej „Ciebie na wieki wychwalać
będziemy”
Jaświły, 8 maja 2016, godz. 12:00
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach
miejsce: Kościół w Bobrówce
tel. 85 716-80-11
e-mail: biblioteka7@o2.pl
www.jaswily.naszgok.pl
VI Supraskie Paschalia
Supraśl, 8 maja 2016, godz. 16:00
organizator: Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
miejsce: Dom Ludowy w Supraślu, ul. Piłsudskiego 11
tel. 85 718-35-10
e-mail: ckirsuprasl@wp.pl
www.ckirsuprasl.com
Jedno z nielicznych w naszym regionie spotkań z wielkanocną
muzyką sakralną. Głównym celem festiwalu jest wzajemne poznanie
tradycji kościołów katolickiego i prawosławnego, a także integracja

tradycji kościołów katolickiego i prawosławnego, a także integracja
miejscowych społeczności oraz budowanie dialogu ekumenicznego.
Występujące w przeglądzie chóry zaprezentują tradycyjne i
współczesne pieśni nawiązujące do Paschy Chrystusa.
XXVII Otwarte Mistrzostwa Supraśla w szachach „Wiosna 2016”
Supraśl, 14 maja 2016, godz. 13:30
organizator: Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
miejsce: Dom Ludowy w Supraślu, ul. Piłsudskiego 11
tel. 85 718-35-10
e-mail: ckirsuprasl@wp.pl
www.ckirsuprasl.com
Celem zawodów jest popularyzacja sportu szachowego wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych.
X Zielone Świątki
Szepietowo, 15 maja 2016
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
miejsce: Stadion Miejski w Szepietowie
tel. 86 476-01-02, 86 476-01-03
e-mail: gok@szepietowo.pl
Cel: Kultywowanie i odtwarzanie dawnych obyczajów
zielonoświątkowych, przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego
uczestnictwa w kulturze. Prezentacja, popularyzacja, ochrona i
dokumentacja tradycji. Adresaci: mieszkańcy powiatu
wysokomazowieckiego Wykonawcy: kapele i zespoły
folklorystyczne, przedstawiciele rękodzieła artystycznego. Program:
wspinanie się na gładko oheblowany maszt, wyścigi do słupa.
Tradycyjnym obrzędom towarzyszyć będą występy zespołów i kapel

Tradycyjnym obrzędom towarzyszyć będą występy zespołów i kapel
ludowych, konkurs na najładniejszy wianek, stoiska twórców
ludowych, konkursy dla uczestników. Imprezę zakończy zabawa
ludowa.
Regionalny Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy
Ludowych – Zbójna 2015
Zbójna, 15 maja 2016, godz. 13:00
organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja
Kultury Powiatu Łomżyńskiego
miejsce: Stadion w Zbójnej
tel. 86 219-02-00
e-mail: rok@4lomza.pl
www.rok.4lomza.pl
Cel przeglądu - prezentacja tradycji ludowego muzykowania, stylu
śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w
społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych
pokoleń i środowisk twórczych, - wytypowanie najlepszych zespołów
kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w
Nowogrodzie.
XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków pn.
„Mama, tata i ja”
Białystok, 20 maja 2016
organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
miejsce: Białystok
tel. 85 744-63-13
e-mail: muzyka@woak.bialystok.pl
www.woak.bialystok.pl

www.woak.bialystok.pl
Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja młodych talentów oraz
rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnym wieku szkolnym. Festiwal poprzedzony jest eliminacjami
w przedszkolach, eliminacjami powiatowymi i międzypowiatowymi
oraz konsultacjami specjalistycznymi.
Miejskie Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski
Wysokie Mazowieckie, 21 maja 2016
organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 19
tel. 86 275-20-96
e-mail: mokwysmaz@poczta.onet.pl
www.mok.wysokiemazowieckie.pl
Cel: - zachęcenie mieszkańców miasta i powiatu do świętowania
ważnych wydarzeń z historii Polski, - wspólna modlitwa i integracja
społeczności, - promowanie chrześcijańskich wartości. Program: uroczysta Msza św. w kościele pw. św. J. Chrzciciela, - koncert
zespołu „Siewcy Lednicy” w Miejskim Ośrodku Kultury. Adresaci:
mieszkańcy miasta i powiatu wysokomazowieckiego.
Wojewódzki Przegląd Poezji Śpiewanej im. Jacka
Kaczmarskiego
Mońki, 21 maja 2016
organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
miejsce: Moniecki Ośrodek Kultury
tel. 85 716-24-64
e-mail: mok@post.pl
www.kulturamonki.pl

www.kulturamonki.pl
Pomysłodawcami przeglądu są Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury oraz Moniecki Ośrodek Kultury. Inicjatywa skierowana jest
do amatorów – młodzieży gimnazjalnej, licealnej, studentów jak
również do osób dorosłych, które wykonują piosenkę poetycką.
Konkurs ma na celu upowszechnianie i propagowanie twórczości
Jacka Kaczmarskiego, wartości demokratycznych, wyszukiwanie i
promocję młodych talentów, popularyzację elementów patriotyzmu
oraz konfrontację dokonań twórczych. Z roku na rok impreza zyskuje
na atrakcyjności a to za sprawą ilości uczestników oraz poziomu
prezentowanych utworów. Nie bez znaczenia pozostaje również
fakt, iż każdy z wykonawców występuje z akompaniamentem na
żywo.
XX Cross Trzeźwości
Suchowola, 22 maja 2016, godz. 8:00
organizator: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
tel. 85 712-40-53
e-mail: ok.suchowola@wp.pl
Cross Trzeźwości to największa cykliczna impreza sportowa w
Gminie Suchowola. Na Cross Trzeźwości w Suchowoli składają się
bieg główny dla osób dorosłych na dystansie ok. 10 km oraz biegi
towarzyszące dla dzieci i młodzieży (dystans uzależniony od wieku
uczestników). Malownicza trasa biegnie przez Okopy - miejscowość
w której urodził i wychował ks. Jerzy Popiełuszko. Start i meta zaś
umiejscowione są w Suchowoli. Każdego roku gościmy w Suchowoli
łącznie około 300 biegaczy w różnym wieku. W bieżącym roku
Cross uczestniczy w dwóch prestiżowych cyklach - PCK Podlasie
Tour oraz Grand Prix Podlasia w biegach na 10 km. Od kilku lat
łączymy zmagania sportowe z festynem z okazji Dnia Dziecka i
Piknikiem u księdza Jerzego, podczas których przewidziane są

Piknikiem u księdza Jerzego, podczas których przewidziane są
atrakcje dla całych rodzin: kiermasz słodkości, konkursy z
nagrodami, bezpłatny sprzęt zabawowy dla dzieci, występy
taneczne i wokalne. Dodatkowo podczas crossu organizowany jest
dzień otwarty straży pożarnej, podczas którego wszyscy obecni
będą mieli możliwość przekonać się jak wygląda praca strażaków.
Dzień sztuki
Zabłudów, 22 maja 2016, godz. 14:00
organizator: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
tel. 85 718-84-43
e-mail: moak@o2.pl
www.moak-zabludow.pl
Przybliżenie mieszkańcom i zainteresowanie formami pracy ośrodka
kultury, prezentacja dorobku, umożliwienie wypróbowania swoich sił
w różnych formach warsztatowych. W programie warsztaty
tematyczne, występy zespołów artystycznych, badanie potrzeb
kulturalnych i zainteresowań środowiska. Adresowana do
wszystkich mieszkańców gminy.
XVI Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów
Szepietowo, 24 maja 2016
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
miejsce: Publiczne Gimnazjum w Szepietowie, Gminny Ośrodek
Kultury w Szepietowie
tel. 86 476-01-02, 86 476-01-03
e-mail: gok@szepietowo.pl
Cel: Zachęcanie uczniów gimnazjów do poznawania zasad
ortografii. Utrwalanie nawyków poprawnej pisowni, nagrodzenie

ortografii. Utrwalanie nawyków poprawnej pisowni, nagrodzenie
„mistrzów ortografii”. Adresaci: uczniowie gimnazjów terenu powiatu
wysokomazowieckiego. Program: rozpropagowanie dyktanda wśród
gimnazjów powiatu wysokomazowieckiego. Przeprowadzenie
dyktanda. Podsumowanie wyników i wręczenie pamiątkowych
dyplomów i nagród zwycięzcom.
VI Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód”
Ogrodniczki, 27 maja 2016, godz. 8:00
organizator: Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
miejsce: Ogrodniczki
tel. 85 718-35-10
e-mail: ckirsuprasl@wp.pl
www.ckirsuprasl.com
Militarna uczta dla małych i dużych. Podlaski Piknik Militarny „Misja
Wschód” to największe spotkanie grup rekonstrukcyjnych i pokazy
pojazdów militarnych we wschodniej Polsce. Miłośnicy historii i
militariów mogą tu zobaczyć kilkadziesiąt pojazdów z czasów I i II
wojny światowej. Punktem kulminacyjnym jest inscenizacja
militarnej potyczki.
Dzień Dziecka i Rodziny
Wysokie Mazowieckie, 28 maja 2016
organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
miejsce: plac Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Ludowa 19
tel. 86 275-20-96
e-mail: mokwysmaz@poczta.onet.pl
www.mok.wysokiemazowieckie.pl
Cel: integracja dzieci i ich rodzin z terenu miasta i okolic Wysokiego

Cel: integracja dzieci i ich rodzin z terenu miasta i okolic Wysokiego
Mazowieckiego. Program: - Parada Starych Samochodów, koncerty zespołów muzycznych, - liczne atrakcje dla całych rodzin.

