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Wrzesie pa dziernik

Kalimera!
Witamy Was w nowym roku szkolnym!
Rozpocz€€ si€ pa€dziernik, jesie€ za oknem ju€ w
pe€bym rozkwicie, a my pr€€nie rozpocz€li€ my ten rok
szkolny od wielu imprez. Pami€ tamy jednak jeszcze
wakacyjne wydarzenia, dlatego z przyjemno€ci€
dajemy Wam w tym numerze naszej gazetki krótk€
relacj€ z wyjazdów m. in. do Thale w Niemczech,
do Verii w Grecji,, na plenery
malarskie itd..
Pozdrowienia!
Jednoosobowy Zespó€
Redakcyjny
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej sk adamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom
Instytucji O wiatowych najlepsze, najserdeczniejsze yczenia osobistego szcz

cia i

powodzenia w realizowaniu misji, jak jest Pa stwa praca zawodowa.

Wychowankowie MDK Bi goraj

Wizyta studyjna w Thale
2-7.07.2004 r. odby a si

wizyta studyjna w Thale w ramach polsko-

niemieckiej wspó pracy. Ze strony Starostwa Powiatowego uczestniczy w niej Pan Stanis aw
Schodzi ski

Starosta Bi gorajski, natomiast ze strony MDK: Edyta Buczek

Stanis aw Sobczyk

wicedyrektor i

kierownik administracyjno-gospodarczy.

Go cie z Niemiec
W dniach 10-17.07.2004 r. odby a si wizyta grupy m odzie y niemieckiej w
Bi goraju, w ramach realizowanego projektu polsko-niemieckiej wymiany m odzie y. Na
podkre lenie zas uguje
du e

zaanga owanie

nauczycieli
odzie y,

i naszej
która

czasie

w

pobytu

zagranicznych

go ci

aktywnie uczestniczy a
w zaj ciach, maj cych
na celu integracj

Wspólne ognisko w Woli Ma ej.

wzajemne poznawanie kultur. Podczas wizyty realizowany by
bi gorajskiej i uroki regionu

film

i

Tradycje ziemi

waszym i naszym okiem . W realizacj projektu zaanga owani

byli pracownicy MDK: Renata Socha, Edyta Buczek, Iwona Pawlos, Barbara Furmaga,
Agnieszka Wolanin, Marta Maty sta ystka, Ewelina Furmanek sta ystka oraz pan Stanis aw
Sobczyk.
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Pod koniec sierpnia m odzie z M odzie owego Domu Kultury mia a
okazj wyjecha na go cinne wyst py do Thale w Niemczech. Razem
z naszym partnerem Jugendzentrum Sputnik w Thale m odzie , ta cz ca
w zespole Ada i reprezentacja ZTL Tanew , realizowa a za enia
programowe wyst puj c jako go cie specjalni na Mi dzynarodowym
Festiwalu Zespo ó w Folklorystycznych. Opró cz nas w Thale i okolicznych
miastach na festiwal przyby a druga ekipa z Polski
zespó
Lubuski
z Zielonej Gó ry, a tak e zespo y z Gruzji, Rosji,
owacji, a nawet Korei!
Wyjazd by naprawd udany, nawi za y si przyja nie mi dzynarodowe,
a tak e zacie ni y dotychczas istniej ce
warto przypomnie , e na
pocz tku lipca go cili my u nas naszych przyjació z Thale. Teraz jednak
mieli my okazj spotka si ponownie i lepiej si pozna . Mamy nadziej na
kolejne wyjazdy!
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W dniach od 6 do 12 wrze nia ZTL „ Tanew” pod opiek pani dyrektor Anny
Iskry ci ko pracowa koncertuj c w s onecznej Grecji. Dzi ki staraniom pani dyrektor
i jej przyjació z Grecji i Serbii uda o si nawi za kontakt z miastem Veria. Dzi ki
temu m odzie

mia a mo liwo

wzi

udzia

w Mi dzynarodowym Festiwalu

Zespo ów Folkowych w Verii, niedaleko Salonik.
Na miejscu przywita nas nasz pilot, wspania y cz owiek, Grek, pan Czes aw
Wangelis. Dzi ki jego staraniom ca y wyjazd dodatkowo zyska , ró wnie

dzi ki

doskona ej znajomo ci j zyka polskiego przez Pana Czes awa.
W czasie festiwalu

odzie mia a okazj pozna greck kultur od podstaw –

w programie by o zaró wno zwiedzanie obiektó w zabytkowych, mi dzy innymi grobu
Filipa II Macedo skiego, ojca Aleksandra Wielkiego. M odzie mia a okazj pozna
wspania

antyczn kultur , sp dzi czas w tamtejszej atmosferze, oddychaj c gor cym

greckim powietrzem.
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Ale g ównym celem wyjazdu by y oczywi cie wyst py m odzie y. Zespó
„ Tanew” koncertowa i bawi publiczno

wspó lnie z zespo ami z Bo ni, W och

i Grecji. Wieczorne korowody ulicami miasta by y niezwykle udane, za widownia
bardzo liczna. Nasi m odzi tancerze propagowali nasz rodzimy polski folklor ucz c
odzie z innych krajó w naszych ta có w – polki amanej, czy innych.
odzie

mia a okazj

nauczy

si

ludowego ta ca greckiego, potocznie

zwanego u nas „ Zorba” i osobi cie przekona si , e nie jest on tak prosty, na jaki
wygl da.
Wspani

niespodziank

dla

wszystkich,

zaró wno

nauczycieli

jak

i wychowankó w by wyjazd nad Morze Egejskie, do Leptokarii. K piel w niezwykle
ciep ej wodzie, zabawa na falach, czy cho by przepi kny widok niebieskiego morza by
wspania ym zako czeniem wyjazdu.
Mamy nadziej , e takich wyjazdó w b dzie wi cej. Cieszymy si te , e
wspania

greck atmosfer przypomnimy sobie w czerwcu przysz ego roku. Wtedy

dziemy go ci u nas, w Bi goraju zespo y z Grecji i z W och. Mamy ró wnie
zaproszenie na festiwale folklorystyczne do W och i Bo ni.
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Oferta MDK
Przedstawiamy Wam tegoroczn¹ ofertê M³odzie¿ owego Domu
Kultury. Przychodzi do nas 800 dzieci i m³odzie¿ y na zajêcia w 45 grupach.
Jak widaæ oferta jest bardzo du¿ a. Zapraszamy na zajêcia dzieci
i m³ odzie¿ chc¹ce rozwijaæ swoje zainteresowania i poznaæ nowych ludzi.
Zapisy na zajêcia u poszczególnych nauczycieli, za informacje mo¿ na uzyskaæ
w sekretariacie, pod numerem telefonu: 68689 56.
Zapraszamy!
Nauczyciele - instruktorzy MDK
mgr Irena Zaj c - malarka, nauczyciel plastyki
z do wiadczeniem i wieloletni praktyk .
Specjalizuje si w prowadzeniu zaj z dzie mi
i m odzie .
mgr Stanis aw Pokryszka - artysta malarz,
nauczyciel plastyki z do wiadczeniem i
praktyk w realizacji zaj plastycznych oraz
organizacji plenerów malarskich.
mgr Alina Szubiak - nauczyciel plastyki z
do wiadczeniem i praktyk w realizacji zaj
plastycznych, organizacji plenerów malarskich,
organizacji wystaw.
Kazimiera Bielak – nauczyciel plastyki

Ko a zainteresowa
- Zaj cia plastyczne dla dzieci i m odzie y
pon, r, czw. 1530-1800

- Zaj cia plastyczne dla dzieci i m odzie y
wt, pt – 1600-1825
Sob.1100-1325
jeszcze wolne miejsca!
- Zaj cia plastyczne dla dzieci i m odzie y
Wt, r, czw, 1500-1730

jeszcze wolne miejsca!

- Zaj cia literacko-dziennikarskie
- Redakcja M odzie owa "NAFALI"
pon. 1600-1735, wt. 1500-1830, czw. 1500-1735,
pt. 1600-1735
jeszcze wolne miejsca!
mgr Andrzej Czacharowski - nauczyciel,
- Zaj cia literacko-turystyczne
pasjonat turystyki i literatury. Specjalizuje si w Czw.1630-1805
jeszcze wolne miejsca!
prowadzeniu zaj z m odzie z zakresu
krajoznawstwa, turystyki, literatury,
krasomówstwa.
- zaj cia dziennikarskie
mgr Renata Socha - organizator imprez,
- Klub "ALTERNATYWA”
specjalista w zakresie resocjalizacji, jako
Pon. Czw. 1600-1735,
nauczyciel specjalizuje si w zaj ciach z
jeszcze wolne miejsca!
odzie .
- Teatr Ta ca Wspó czesnego "ADA" pon.
1630-1715, 1835-2010, czw. 1545-1630, 1635mgr Edyta Buczek - nauczyciel ta ca, z
1720, pt. 1500-1635, 1640-1815
do wiadczeniem i praktyk . Specjalizuje si w
- teatrzyk dzieci cy wt. 1630-1815, r.1650-1825
realizacji zaj z dzie mi i m odzie z zakresu
- Zespó Ta ca Ludowego "TANEW"wt.
ta ca wspó czesnego.
1725-1900, r 1510-1645
jeszcze wolne miejsca!
mgr Iwona Pawlos - nauczyciel instruktor
dziennikarstwa. Specjalizuje si w realizacji
zaj z m odzie z zakresu dziennikarstwa
telewizyjnego i prasowego.
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mgr Urszula Demucha – v-ce dyrektor MDK- - Klub Ta ca Towarzyskiego "IMPULS"
nauczyciel ta ca, z do wiadczeniem i praktyk . Wt.1635-1725, r.1645-1730, 1730-1905, 19052040, pt, 1645-1730, 1730-1905, 1905-2040
Specjalizuje si w realizacji zaj z dzie mi i
odzie z zakresu ta ca towarzyskiego.
Studio Ta ca "STYL"
mgr Agnieszka Wolanin - nauczyciel ta ca, z
- taniec disco,
do wiadczeniem i praktyk . Specjalizuje si w
- Zaj cia mody dzieci cej i m odzie owej
realizacji zaj z dzie mi i m odzie z zakresu
Pon. 1700-1830, 1835-2010, wt. 1500-1630, 1635ta ca disco. Now form s zaj cia mody.
1805,
mgr Anna Iskra - dyrektor MDK - nauczyciel Zespó Ta ca Ludowego "TANEW"
z wieloletnim do wiadczeniem, prowadz ca od (grupa starsza)
wielu lat zaj cia z ta ca ludowego, choreograf, Wt, czw. 1900-2100
wyk adowca w Studium Folklorystycznym dla
Instruktorów Zespo ów Polonijnych UMCS w
Lublinie, instruktor ta ca kat.I.
- Dzieci cy Zespó Ta ca Ludowego
"SITARECZKA" pon 1520-1605, wt. 1500mgr Barbara Furmaga - nauczyciel ta ca,
1635czw. 1500-1635
specjalizuje si w ta cu ludowym
- grupa break dance pon 1610-1700, wt. 17151800
- Dzieci cy Zespó Ta ca Ludowego
mgr Agnieszka Ko odziej - magister sztuki w
"SITARECZKA" pon., r. 1325-1500,
zakresie sztuki muzycznej, choreograf i
- grupa break dance czw. 1630-1800
nauczyciel ta ca
jeszcze wolne miejsca!
- Dzieci cy chór "MISIACZKI" 1045-1150
mgr Wies aw Zaj c - nauczyciel muzyki z
- Zespó wokalny "MA OLATY"815-1040,
do wiadczeniem i praktyk . Specjalizuje si w
1155-1240
realizacji zaj wokalnych z dzie mi.
- solistki pt. 1740-1825
mgr Andrzej Czernik - muzykolog, nauczyciel - Zespó wokalny pon. 1700-1830,pt. 1700-1830
jeszcze wolne miejsca!
muzyki i praktyk . Specjalizuje si w realizacji
zaj wokalnych z m odzie .
mgr Jaros aw Gadaj - mgr sztuki - nauczyciel - Zespó wokalny czw. 1830-2005
jeszcze wolne miejsca!
muzyk, czynnie uczestniczy w zespole muzyki
folkowej. Specjalizuje si w realizacji zaj z
odzie z zakresu poezji piewanej i muzyki
folkowej.
- Akompaniament dla Zespo u Ta ca
mgr Jaros aw Kloc - magister sztuki w
Ludowego "TANEW"
zakresie instrumentalistyki, nauczyciel muzyk,
- Kapela ZTL „Tanew”
specjalizuj cy si w grze na akordeonie.
jeszcze wolne miejsca!
mgr Artur Kimak - nauczyciel w-f i
- Sekcja szachowa
pon, r. 1800-1930
matematyki, wielokrotny Mistrz Bi goraja w
jeszcze wolne miejsca!
szachach, uczestnik Centralnych Turniejów
Kadry Narodowej Juniorów w szachach.
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Obóz w Brennej
Obóz wypoczynkowo szkoleniowy w Brennej zorganizowany przez O rodek
Sztuki Tanecznej Anny i Jerzego Oleszczy skich z Lublina. W obozie uczestniczy y kluby
taneczne z Bia ej Podlaskiej, Lublina, Che ma, Lubartowa, Zamo cia i Bi goraja. Pary
trenowa y pod okiem mistrzów.
Ta ce latynoameryka skie prowadzi a Ewa Szabatin, aktualna mistrzyni
Polski, a ta ce standardowe Wiktor Kiszka. Na zaj ciach go cili my te mistrza wiata
Colina Jamesa.
Po treningach dzieci i m odzie relaksowa a si na zaj ciach integracyjnych,
uczestniczy a w dyskotekach i nawi zywa a przyja nie. W trakcie obozu organizowane
by y ró ne wycieczki, mi dzy innymi do Wis y i na Czantori .

W Galerii MDK
21
wrze nia
w galerii
MDK
odby si pierwszy
w
tym
roku
szkolnym wernisa .
Tego dnia zosta a
otwarta Wystawa
Prac Dyplomowych
II Roku Terapii
Zaj ciowej z Medycznego
Studium
Zawodowego. Na
wernisa
przysz o
bardzo wielu go ci,
prace za cieszy y
si bardzo du ym
zainteresowaniem.
odzie
ucz ca
Na zdj ciu od lewej: E. Przytu a, R. Korpal oraz A. Iskra.
si w Studium zapewni a
dla wielu go ci prezenty w postaci w asnor cznie przez nich wykonanych ma ych dzie
sztuki. Go cili my te reprezentacj z Urz du Gminy na wernisa przysz a pani zast pca
wó jta Ewa Przytu a oraz pan Krzysztof Surma. Otwarcia wystawy dokona a pani Anna
Iskra, dyrektor M odzie owego Domu Kultury, za do ogl dania prac zach ca a ró wnie
dyrektor Medycznego Studium Zawodowego, pani Romana Korpal.
To dopiero pocz tek naszej wspó pracy pomi dzy placó wkami, ale mamy nadziej ,
e dzie si ona rozwija .
Zapraszamy do ogl dania wystawy do 21 pa dziernika.
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Podaj D³oñ
Marta Maty, jeszcze jako sta ystka uczestniczy a wraz sze cioosobow
grup dziewcz t ze Studia Ta ca „STYL” w I Mi dzynarodowych Spotkaniach
Integracyjnych m odzie y „Podaj D

” w Olbi cinie, powiat kra nicki.

Spotkania mia y miejsce w dniach 24-28 czerwca 2004 r. Ich celem by a
podwójna integracja – mi dzynarodowa - poniewa w projekcie uczestnikami byli
równie m odzi Ukrai cy oraz integracja z osobami niepe nosprawnymi. Program
zosta

przygotowany przez Starostwo Kra nickie i w adze Nowowo

ska

(Ukraina) oraz Eurorgion BUG.

" Na
³ ê czowski s³ owik
"
W dniach

28-30.06.2004

r.

Wojewódzkim Festiwalu Piosenki

Dzieci cej i M odzie owej „Na czowski S owik” w Na czowie uczestniczyli
Renata Socha i Wies aw Zaj c – nauczyciele MDK wraz ze swoimi wychowankami.
Dziewcz ta Joanna Pelowska, Kamila Litkowiec, Natalia

uszczak, Beata

Ryczek zakwalifikowa y si do niego uczestnicz c w XXIII Festiwalu Piosenki
Dzieci cej Bi goraj ‘ 2004 organizowany przez MDK.
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Plenery
Alina Szubiak ko cz c rok szkolny zorganizowa a dwudniowy plener plastyczny
w dniach 29-30.06.2004 r. w Sierakowie k/Harasiuk. Plener by bardzo udany,
dzieci bardzo zadowolone a efekty pracy mo na b dzie zobaczy na wystawie.
W plenerze wzi o udzia 6 osób.
Podobny, ale trzydniowy plener w Zwierzy cu (01-03.07.2004
r.) odby

si

pod kierunkiem Pani Ireny Zaj c. Pani Irena podkre li a

zaanga owanie i solidn prac uczestników pleneru.

Ods³oniêcie tablicy
01.08.2004 r. odby o si
budynku

Starostwa

ods oni cie tablicy pami tkowej na

Powiatowego,

w

którym

mie ci a

si

S

ba

Bezpiecze stwa. Tablica upami tnia wszystkim zamordowanych i prze ladowanych przez w adze komunistyczne w latach 1944-1956. W uroczysto ci
ods oni cia

tablicy

wzi a

udzia

m odzie

–

reprezentanci

Samorz du

Wychowanków MDK oraz nauczyciele Renata Socha, Iwona Pawlos, dyrektor
Anna Iskra. MDK zapewnia tak e nag

nienie.
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Inne osi gni cia:
• W dniu 11 wrze nia solistki z grupy pana Wies awa Zaj ca wyst pi y
w czasie obchodów 35-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bi goraju..
• Plastycy z MDK: Irena Zaj c, Alina Szubiak i Stanis aw Pokryszka
przygotowali scenografi oraz zorganizowali konkurs plastyczny w czasie trwanie
uroczysto ci z okazji 6-lecia firmy „Model-Opakowania”.
• Solistki z grupy pana Wies awa Zaj ca, zespó „Ada” Edyty Buczek, zespó
„Styl” Agnieszki Wolanin bra y udzia w pokazach na Festynie Osiedli w dniu
19 wrze nia. Festyn prowadzi a Renata Socha.
• 26 wrze nia dziewczyny z grupy „Ada” dzia aj cej pod kierunkiem Edyty
Buczek ta czy y w koncercie Stana Borysa w czasie Bi gorajskich Spotka
z Poezj

piewan i Piosenk Autorsk .

• Para z grupy KTT „Impuls”- Grzegorz Demucha i Ma gorzata Borsuk pod opiek
pani Urszuli Demuchy zdoby a XII miejsce w ta cach standardowych i IX miejsce
w latynoameryka skich w TTT Aksel-Resovia w Rzeszowie. Ta sama para zdoby a
IV miejsce w ta cach latyno-ameryka skich w Lublinie w OTTT „Lider 2004”
• W

II

Ogólnopolskim

organizowanym przez

Konkursie

Plastycznym

„

czowy

Kalendarz”

odzie owy Dom Kultury nr 2 w Tychach wychowankowie

pani Aliny Szubiak odnie li sukcesy. Praca Bartosza Brzezi skiego zosta a
nagrodzona, nagrod
Agnieszka

specjaln

zdobyli: Olga Szubiak i Justyna Brytan, za

okaj, Alicja Ostrowska, Justyna

Brytan, Hubert Szubiak i Konrad Jamroz
zdobyli wyró nienia.
• Wychowanka pani Aliny Szubiak – Paulina
Plucha zosta a nagrodzona w IV Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Rodzina. Tradycje rodzinne”.
• W IV Mi dzynarodowm Konkursie Twórczo ci Plastycznej „Dziecko i pies”
wychowankowie pani Aliny Szubiak: Bartek Brzezi ski, Dominika Michalin
i Katarzyna Szubiak zostali wyró nieni.
• 2 pa dziernika m odzie

z grupy pani Urszuli Demuchy wyst pi a w czasie

trwania uroczyst ci z okazji 40-lecia Zespo u Szkó Le nych w Bi goraju.
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Zapowiedzi:
Zapraszamy serdecznie do wspó pracy mi dzy M odzie owym Domem
Kultury a szko ami. Z ch ci
co dzieje si

umie cimy w naszej gazetce informacje o tym

w Waszych szko ach. U nas ju

rozpocz . Impreza goni imprez , wernisa
festynem. Ale

rok szkolny na dobre si
za wernisa em, festyn za

eby te wszystkie imprezy mia y swój klimat potrzebni

jeste cie Wy, Uczniowie. Bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszamy na
imprezy i wydarzenia organizowane w MDK.

Oto ramówka na najbli szy miesi c:
• 13 Pa dziernika odb dzie si
uroczysto

w M odzie owym Domu Kultury powiatowa

i koncert z okazji Dnia Edukacji. Impreza odb dzie si

na du ej sali MDK, organizatorem imprezy jest Wydzia

Edukacji

Starostwa Powiatowego, natomiast ze strony MDK Renata Socha.
• Pod koniec miesi ca zapraszamy na wystaw
z wakacji , b dzie to zbiór zdj

pt.

Moje wspomnienie

z wakacji

dzieci i m odzie y ucz szczaj cej na zaj cia
do

M odzie owego

przyjemnie
wyszuka

jest

Domu

Kultury.

przyj

na

Czy

nie

wernisa ,

swoje zdj cie i pochwali

si

nim

swoim kolegom i kole ankom? Zapraszamy do
wzi cia udzia u w wernisa u a tak e do
przynoszenia zdj . Przypominam,
przynoszenia zdj

e termin

mija 15 pa dziernika!

Organizatorem imprezy jest Marta Maty.
• 29

pa dziernika

odb dzie

si

Wojewódzki

Fina

Konkursu

Krasomówczego. Osob odpowiedzialn jest pan Andrzej Czacharowski.
• Równie

29

pa dziernika,

w

czasie

wi t

patriotycznych

b dzie

zorganizowana akcja porz dkowania terenu, zapalenie zniczy i z oenie kwiatów przy tablicy pami tkowej przy Starostwie Powiatowym.
odzie owy Dom Kultury, ul. Nadstawna 56a, 23-400 Bi goraj
Tel. Fax. +48 6868956, e-mail: mdk@lbl.pl, www.mdk-bilgoraj.lbl.pl
Red.: Marta Maty
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