
    

 
   

 

 
 

Witamy po wakacjach, beztroskim czasie wypoczynku. 

Pewnie niektórzy z Was już o nich zapomnieli, rzucając się w wir 

nauki. Wielu jednak chyba wspomina jeszcze wakacyjne 

przeżycia, przygody, wyjazdy i poznanych ludzi. Tym bardziej, 

że wrześniowa pogoda przypomina iście letnią Podejrzewam, 

że większość z Was wolałaby gdzieś wyjechać, pojeździć 

rowerem, czy po prostu pospacerować, by nacieszyć się słońcem 

na zapas, niż spakować książki, zeszyty i pędzić na lekcje. Taka 

jednak jest rzeczywistość i nic na to nie poradzicie. Pamiętajcie, 

to tylko 10 miesięcy, które przelecą z prędkością 60 minut na 

godzinę i nim się zorientujecie, będą już kolejne wakacje. 

W pierwszym numerze naszej gazetki chcemy przedstawić 

Wam co działo się we wrześniu w naszym Domu Kultury, 

a, mimo że dopiero się „rozkręcamy”, jest o czym pisać. Chcemy 

także zachęcić Was do przyjścia do MDK i zapoznania się 

z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Z pewnością każdy może 

odnaleźć u nas coś dla siebie.  

Zapraszamy więc na zajęcia i do lektury. 
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Dożynki w Tarnogrodzie 

 

3 września, kiedy 
większość młodych ludzi cieszyła 
się ostatnim dniem wakacji, nasi 
wychowankowie rozpoczęli pracę 
artystyczną. Podopieczni pani 
Anny Iskry z Zespołu Tańca 
Ludowego „Tanew” wraz 
z Kapelą, pracującą pod 
kierunkiem pana Jarosława Kloca 
oraz grupa wokalna „Kombinejszyn” prowadzona przez pana  
Andrzeja Czernika wystąpili podczas dożynek powiatowych 
w Tarnogrodzie.   

 
Uroczystości rozpoczął 

barwny korowód wieńców 
dożynkowych oraz prezentacja 
zespołów śpiewaczych z gmin 
powiatu biłgorajskiego. Następnie 
miały miejsce oficjalne powitania 
gości i odprawiona została Msza Św., 
którą celebrował ks. biskup Jan 
Śrutwa. Po nabożeństwie biskup 
dokonał poświęcenia wieńców 
dożynkowych. 

   
W części artystycznej wystąpiły dzieci i młodzież z Tarnogrodu 

oraz zespoły śpiewacze z terenu naszego powiatu. Młodzież z MDK na 
dożynkowej scenie zaprezentowała tańce biłgorajskie i rzeszowskie. 
Występy wychowanków p. A. Iskry nagrodzone zostały gromkimi 
brawami zgromadzonej publiczności. 
 

  Renata Socha 
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Sukcesy plastyków... 

Na początku września otrzymaliśmy informacje o sukcesach naszych 

wychowanków z kół plastycznych, sukcesach, będących wynikiem ich pracy 

w ubiegłym roku szkolnym. 

 

 W III Ogólnopolskim Konkursie Dziecięcej Twórczości 
Plastycznej "Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna", organizowanym przez  

Pałac Młodzieży w Katowicach i Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci 

i Młodzieży w Katowicach wyróżnienia otrzymały: 

 Katarzyna Szmyt, podopieczna pani Aliny Szubiak oraz Dominika Bury, 

pracująca pod kierunkiem  pani Anny Świcy.  
Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród i wyróżnień 

oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 29 września br. o godz. 12. 

w Galerii "Akwarela" w Pałacu Młodzieży w Katowicach.   

 

 W I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kot”, 

organizowanym przez MDK im. Mikołaja Kopernika oraz Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe we Wrocławiu wyróżnione, poprzez zakwalifikowanie do 

wystawy, zostały prace Kingi Żółw, Kasi Żółw, Pauliny Łaszcz oraz 

Klaudii Kity. Dziewczęta pracowały pod kierunkiem pani Aliny Szubiak 

 Wystawa konkursowa czynna będzie od 9 października do 16 

listopada bieżącego roku w Galerii „Pegazik” Młodzieżowego Domu Kultury 

we Wrocławiu. 

 

 Duży sukces odnieśli nasi wychowankowie w IV Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym „Tęczowy Kalendarz”. Nagrody otrzymały: 

Klaudia Kita, Katarzyna Maciocha oraz Katarzyna Szmyt, podopieczne 

pani Aliny Szubiak. Natomiast poprzez kwalifikację do wystawy wyróżniono 

prace następujących osób z grupy pracującej pod kierunkiem p. Szubiak: 

Michała Jezierskiego (2 prace), Agnieszki Wszoły, Pauli Plichty, Katarzyny 

Żółw, Natalii Mazur, Katarzyny Maciochy (2 prace), Kingi Żółw, Wiktorii 

Bodys oraz z grupy pani Anny Świcy: Dominiki Bury (3 prace), Joanny Kulik 

(2 prace), Joanny Maciochy oraz Kai Ścibak. 

 Uroczyste otwarcie wystawy podsumowującej konkurs oraz wręczenie 

nagród odbędzie się dnia 20 października 2006 roku w Młodzieżowym Domu 

Kultury nr 2 w Tychach. 

 

Młodym artystom oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy. 
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Zabawa integracyjna 
 

20 września w Sali Dużej MDK miała miejsce dyskoteka 

integracyjna dla młodzieży uczęszczającej na zajęcia do naszej 

placówki. Zabawę zorganizowano z inicjatywy pani Edyty Buczek. 

Każdy z wychowanków mógł przyprowadzić na imprezę „osobę 
towarzyszącą”. Dzięki temu na parkiecie naszej sali gościliśmy grupę 
młodych ludzi nie związanych z MDK. Mamy jednak nadzieję, 
że dobra zabawa i przyjazna atmosfera, panujące na dyskotece, sprawią, 
że i oni zainteresują się naszą ofertą zajęć pozaszkolnych i rozpoczną 
przygodę z MDK. 

Nad bezpieczeństwem roztańczonej młodzieży czuwali 

nauczyciele: Urszula Demucha, Edyta Buczek, Renata Socha, 

Jarosław Kloc, Iwona Pawlos, Agnieszka Wolanin oraz Joanna 

Łukaszczyk. Dobrą muzykę zapewnił, jak zwykle, pan Tomasz 

Chołyst, zaś pan Stanisław Sobczyk czuwał nad oprawą świetlną 
imprezy, zapewniając dobry nastrój. 

 
 
 
„Szkice i wprawki,   
czyli młodych zmagania ze sztuką”   
 
 21 września o godz. 17 w Galerii 
MDK miał miejsce wernisaż prac 
plastycznych uczestników zajęć dla 
młodzieży prowadzonych przez panią 
Annę Świcę. Wszystkich przybyłych na 
otwarcie wystawy powitała pani Anna Iskra, dyrektor MDK 

i wyraziła uznanie dla talentu młodych 
artystów oraz pogratulowała pani Annie 
Świcy za przygotowanie tak ciekawej 
i różnorodnej pod względem tematycznym 
wystawy.  

Nauczycielka plastyki opowiedziała 
jak powstawały zaprezentowane w Galerii 
prace i przedstawiła pokrótce sylwetki ich 
autorów. Po oficjalnej części wszyscy 
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zgromadzeni w Galerii mogli obejrzeć dokładnie prace oraz 
poczęstować się przygotowanymi na tę okoliczność owocami 
i łakociami. 

Wystawa ma charakter 
przekrojowy, prezentuje wyniki 
artystycznych działań młodych 
ludzi w roku szkolnym 
2005/2006. 
 Ściana główna to 
rysunki, niewielkiego formatu – 
szkice i prace studyjne 
wykonane głównie ołówkiem, 
węglem, kredką akrylową, 

tuszem – martwa natura, przedmioty codziennego użytku, szkice 
twarzy.. Na lewo od wejścia zawieszone zostały prace, będące 
odzwierciedleniem wyobraźni młodych ludzi, wykonane pastelami 
olejnymi, głównie inspirowane muzyką oraz pierwsze tegoroczne 
prace (martwa natura).  

Trzecia część, na ścianie 
z prawej strony, to prace 
malarskie z natury (kompozycje 
kwiatowe) oraz inspirowane 
dziełami artystów (widok 
włoskiego miasta) wykonane 
w technice pasteli, farb 
plakatowych i akrylowych. 
 Uzupełnieniem wystawy 
jest pięć prac na tekturze zaprezentowanych w sali ogólnej. Są one 
wynikiem twórczej ekspresji i inspiracji nastrojem. 
 
Autorzy prac: 
Natalia Maciocha 
Katarzyna Machałek 
Agnieszka Burdzań 
Agnieszka Kukiełka 
Olga Kozyra 
Agata Ciosmak 
Olga Szubiak 
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Agnieszka Skrzypa 
Anna Mękal 
Jagoda Jechalke 
Iza Pysz 
Weronika Lipska 
Damian Kazimierczak 
Paulina Mazur 
Katarzyna Mazur 
Katarzyna Szubiak 
 
Wystawę będzie można oglądać do 13 października 2006 r.  
 
 
„Jesienny spacer” 
 
 „Jesienny spacer” 
to tytuł mini wystawy, 
jaką można oglądać 
w oknach MDK. Są to 
prace o tematyce jesiennej 
wykonane przez 
wychowanków 
uczęszczających na zajęcia 
pani Anny Świcy. 
 
 
 
weekendowe szkolenia taneczne 
 
 W dniach 1 – 2 września podopieczne pani Edyty Buczek 
ze średniej i starszej grupy  Teatru Tańca „ADA” brały udział 
w szkoleniu z tańca klasycznego. Zajęcia na Dużej Sali MDK 
poprowadził pan Milan Vanuga, choreograf ze słowackiego 
Świdnika. Pod okiem instruktora dziewczęta doskonaliły 
postawę i technikę taneczną, poznały także nowe ćwiczenia 
i figury baletowe. Szkolenie okazało się bardzo przydatne. 
Podopieczne pani Edyty wykorzystują na zajęciach zdobyte 
umiejętności, by nieustannie doskonalić technikę ruchu 
scenicznego. 
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 Szkolenie dla „ADY” było już drugim, jakie w naszym 
Domu Kultury poprowadził p. Vanuga. Wcześniej, w lipcu 
bieżącego roku, na zaproszenie p. Barbary Gmyz, słowacki 
choreograf szkolił młodzież z młodszej grupy Zespołu Tańca 
Ludowego „Tanew” w zakresie tańców romskich.  
 
 23 i 24 września umiejętności taneczne doskonaliły 
wychowanki pani Agnieszki Wolanin ze Studia Tańca „STYL”. 
W tych dniach, z inicjatywy nauczycielki, odbyło się szkolenie 
z tańca nowoczesnego, które prowadził pan Piotr Pałaszyński, 
instruktor tańca z Warszawy. Dziewczęta pracowały nad 
techniką i elementami choreograficznymi tańca nowoczesnego. 
Prowadzący szkolenie bardzo wysoko ocenił poziom taneczny 
podopiecznych p. Wolanin i zaprosił starsze dziewczęta do 
współpracy, o ile wybiorą studia w stolicy. 
 
Wystawa fotografii... 
 

Z inicjatywy młodzieży 
z grupy dziennikarskiej 
prowadzonej przez panią 
Iwonę Pawlos, 
zorganizowana została 
i uroczyście otwarta dnia 27 
września w „Przedsionku 
Młodych Talentów” 
wystawa fotografii. Jej 

autorem jest pan Bogdan Bielak, biłgorajski fotograf amator 
pasjonata. Zdjęcia zostały wybrane i przygotowane do wystawy 
przez panią Annę 
Świcę, plastyka MDK. 

 
Tematyka 

zaprezentowanych prac 
to przyroda widziana 
z bliska (owady, polne 
kwiaty). Pani Renata 
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Socha, wicedyrektor  MDK, powitała autora prac i przybyłą na 
wystawę młodzież oraz wyraziła radość z faktu nawiązania 
współpracy z człowiekiem, który chce dzielić się z młodymi 
ludźmi swoją długoletnią pasją i jej efektami.  

Pan Bielak krótko 
opowiedział jak rozwijały 
się jego zainteresowania od 
najmłodszych lat 
szkolnych, jak zmieniał się 
jego sprzęt, którym 
wykonywał zdjęcia i o tym 
ile radości daje mu 

obcowanie z przyrodą i utrwalanie jej piękna na fotografiach. 
Mamy nadzieję, że ktoś z młodych osób, które obejrzą wystawę 
zarazi się pasją pana Bogdana i odkryje w sobie talent 
fotografowania. 

Wystawę będzie można oglądać w „Przedsionku...” do 
23 października. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju 

ul Nadstawna 56 a, 23-400 Biłgoraj 
tel. fax 686 89 56 
e-mail: mdk@lbl.pl, www.mdk-bilgoraj.lbl.pl 
Redaktor naczelny: Joanna Łukaszczyk 
 

 


