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Konkurs krasomówczy 
 
 
� etap powiatowy 

 
Pi�knie mówi�, ciekawie opowiada� nie jest wcale zadaniem łatwym, 

zwłaszcza wówczas, kiedy robi si� to przed widowni� i oceniaj�c� komisj�. 
Przekonali si� o tym uczestnicy powiatowych eliminacji Konkursu 
Krasomówczego Dzieci i Młodzie�y, który odbył si� 5 pa�dziernika 
w Młodzie�owym Domu Kultury. Osob� odpowiedzialn� za przygotowanie 
imprezy był pan Andrzej Czacharowski, nauczyciel zaj�� literacko-
krajoznawczych w MDK. 

 Celem organizowanego co roku konkursu jest rozbudzenie w�ród 
dzieci i młodzie�y zamiłowania do j�zyka ojczystego, dbało�� o kultur� 
i czysto�� mowy polskiej, a tak�e rozwijanie zainteresowa� turystycznych 
i krajoznawczych.  

W tegorocznym etapie 
powiatowym konkursu wzi�ło 
udział jedena�cie osób, w tym 
o�mioro uczniów szkół 
podstawowych oraz trzy 
uczennice gimnazjum. Uczestnicy 
w swoich prezentacjach 
przedstawiali legendy i opowie�ci 
zwi�zane z Powiatem 
Biłgorajskim i jego okolicami. 
Komisja w składzie: Iwona 
Pawlos (nauczyciel MDK), Joanna Łukaszczyk (nauczyciel MDK) oraz 
Agnieszka Tomaszewska (nauczyciel SP nr 1), oceniaj�c wyst�py dzieci 
i młodzie�y, brała pod uwag� sugestywno�� wypowiedzi, jasne i logiczne 
formułowanie my�li, płynno�� i poprawno�� wyra�ania, bogactwo j�zyka 
i jego barwno��, dobór tematu, jego ogólna prezentacj� oraz konstrukcj� 
wypowiedzi. 

 Najbardziej spodobały si� wyst�py nast�puj�cych uczestników 
konkursu: w kategorii szkół podstawowych – Magdalena Mazurek 
(SP nr 5) I miejsce, Kornel Fr�czek (SP nr 5) II miejsce, Katarzyna 
D�browska (SP nr 5)III miejsce, Maciej Szymanik IV miejsce. 
Wszystkie wymienione osoby zakwalifikowały si� do etapu wojewódzkiego 
XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół 
Podstawowych.  
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W kategorii szkół gimnazjalnych: Justyna Łaba (Gimn. Nr1) 
I miejsce, Bernadetta Kamuda (Gimn. Nr 1) II miejsce oraz Agata 
Kołatunowska (Gimn. Nr 1) III miejsce. Dziewcz�ta zakwalifikowały si� 
do wojewódzkiego etapu VI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 
Młodzie�y Gimnazjalnej. Wszyscy uczestnicy konkursu w Biłgoraju 
otrzymali gratulacje od pani dyrektor MDK, Anny Iskry oraz Prezesa 
Biłgorajskiego Oddziału PTTK, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, pana 
Mariana Kurzyny a tak�e pami�tkowe dyplomy i nagrody ksi��kowe.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
� etap wojewódzki 

 
Ponad dwa tygodnie pó�niej, 20 pa�dziernika, w Radzyniu Podlaskim 

odbyły si� eliminacje wojewódzkie Konkursu Krasomówczego, na których 
docenieni zostali uczniowie biłgorajskich szkół, a tym samym 
zakwalifikowani do etapu ogólnopolskiego. W�ród nich znale�li si�: 

- Kornel Fr�czek, podopieczny pani El�biety Łój, z tekstem 
pt. „O tym jak Szlemiel wybrał si� do Warszawy”; 

- Maciej Szymanik, podopieczny pana Andrzeja Czacharowskiego, 
z tekstem pt. Biłgorajskie legendy” 

- Bernadetta Kamuda, podopieczna pani Danuty Fedryny, 
z tekstem pt. „O Zwierzy�cu”. 

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali dyplomy i nagrody 
ksi��kowe ufundowane przez radzy�ski oddział PTTK. 
  Serdecznie gratulujemy i �yczymy powodzenia na 
ogólnopolskich eliminacjach, odbywaj�cych si� w Legnicy w dniach 
3 – 6 listopada. O tym, jak zaprezentowali si� nasi reprezentanci 
poinformujemy w wydaniu listopadowym „Na Fali”. 
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Wystawa Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce 
 

Dnia 7 pa�dziernika 
w Galerii Młodzie�owego 
Domu Kultury miało 
miejsce uroczyste 
otwarcie wystawy prac 
artystycznych 
wykonanych przez 
mieszka�ców Domu 
Pomocy Społecznej w 
Teodorówce. Licznie 
przybyłych go�ci, w�ród 
których nie zabrakło 
autorów prezentowanych 
prac, powitali Anna Iskra, 
Dyrektor MDK oraz Henryk Zaj�c, Dyrektor DPS. 

Jak zauwa�yła pani A. Iskra jest to wystawa szczególna, bowiem po raz 
pierwszy w Galerii MDK prezentowane s� dzieła dorosłych mieszka�ców 
DPS. Wystawione eksponaty, o czym poinformowała pani Irena Kupczak, 
terapeutka odpowiedzialna za zorganizowanie wystawy, to efekt 
artystycznych działa� mieszka�ców z przestrzeni kilku ostatnich lat.  

Swoje zainteresowania mieszka�cy Domu Pomocy Społecznej 
realizuj� w pracowniach terapii zaj�ciowej: tkackiej, ceramicznej, 
dziewiarskiej, zabawkarskiej, makramy, plastycznej, wikliniarskiej, 
metaloplastyki, stolarskiej. Dzi�ki artystycznym zaj�ciom terapeutycznym 
ludzie, cz�sto niezdolni do samodzielnego bytowania, maj� mo�liwo�� 
rozwijania umiej�tno�ci i zdolno�ci, co nierzadko nadaje sens i wielk� 
warto�� ich �yciu. 

 
 
Prace mieszka�ców 
DPS mo�na było 
ogl�da� w Galerii MDK 
przez cały pa�dziernik. 
Cz��� z wystawionych 
eksponatów, za zgod� 
dyrektora i terapeutów 
DPS, została wyceniona 
i zakupiona przez 
zainteresowane osoby.  
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VI Mi�dzynarodowy Przegl�d Spółdzielczych 
Zespołów Artystycznych „T�CZA POLSKA” 

 
Krajowa Rada Spółdzielcza ju� po raz szósty zorganizowała 

„Mi�dzynarodowy Przegl�d Spółdzielczych Zespołów Artystycznych”, 
chc�c w ten sposób przybli�y� społecze�stwu dorobek spółdzielczo�ci 
w dziedzinie kultury.  

Impreza odbyła si� 
w Polanicy Zdrój w dniach 14 
– 16 pa�dziernika. 
Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Łada” z 
Biłgoraja a tak�e młodzie� z 
naszego Domu Kultury wraz 
z opiekunami. 

Wychowankowie 
MDK zaprezentowali si� na 
scenie jako Teatr alternatywny „NADSTAWNA 56 A”, działaj�cy pod 
patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej „ŁADA”. W jego skład weszły 
podopieczne pani Agnieszki Wolanin ze Studia Ta�ca „Styl”, wokalistki 
z Grupy Wokalnej „Kombinejszyn” pana Andrzeja Czernika oraz pary 
Klubu Ta�ca Towarzyskiego „Impuls”, prowadzonego przez pani� 
Urszul� Demuch�. Młodzie� z Biłgoraja swym ponad 
dwudziestominutowy 
wyst�pem, składaj�cym si� z 
popisów tanecznych, 
teatralnych i wokalnych, 
wyró�niła si� na tle innych 
grup, w�ród których przewa�ały 
zespoły folklorystyczne. 
Oryginalno�� Teatru 
alternatywnego 
„NADSTAWNA 56 A” została 
doceniona prze komisj� 
Przegl�du i nagrodzona 
wyró�nieniem. 
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Oto krótka relacja dwóch uczestniczek z wyjazdu do Polanicy  
 

Godzina 5:30. Na dworze jeszcze ciemno, zimno. W kierunku MDK-u 
zmierza ogromny, pusty autobus. Z samochodów osobowych, 
poustawianych od dawna na parkingu wychodzi tłum młodych, 
uzdolnionych, jeszcze �pi�cych ludzi. Prowadzeni przez panie Urszul� 
Demuch� i Agnieszk� Wolanin oraz pana Andrzeja Czernika, wszyscy 
kieruj� si� w stron� pustego autobusu. Po co oni tu s�? Dlaczego tak 
wcze�nie si� zebrali? Dok�d si� wybieraj�?  
 Całe to zamieszanie spowodowała Biłgorajska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Łada”, która wysłała nas jako swojego reprezentanta 
na Przegl�d Spółdzielczych Zespołów Artystycznych do Polanicy. 
 Nasz zespół, pomimo długiej drogi dziel�cej Biłgoraj od Polanicy, 
po zakwaterowaniu, zjedzeniu pysznej obiadokolacji oraz krótkim 
zwiedzeniu miasta, postanowił jeszcze raz prze�wiczy� przygotowany 
spektakl. Chocia� wyst�p na mi�dzynarodowym przegl�dzie wi��e si� 
z ogromn� trem�, nikogo nie opuszczał dobry humor. Udzielił si� on nawet 
instruktorom.  
 Taka praca i zgranie zespołu, przyniosła znakomite rezultaty. 
Otrzymali�my wyró�nienie za sobotni wyst�p, a tym samym nominacj� 
do koncertu galowego, który odbył si� w niedziel�. 
 Okrzyk festiwalu który brzmiał: „ Ale fajnie, ale fajnie w Polanicy 
Zdroju jest!”, długo był słyszany w czasie powrotu do Biłgoraja. Wszyscy 
szcz��liwi, nie tyle z powodu osi�gni�tych wyników, co z samego wyjazdu, 
maj� nadziej�, �e za rok równie� b�d� mogli odwiedzi� Polanic�. 

Karolina Skakuj, Ola Ziemichód  
 
�

Sukcesy wychowanków... 
�

� „Impuls” na turniejach 
 
W pa�dzierniku podopieczni pani Urszuli Demuchy z KTT IMPULS brali 
udział w turniejach tanecznych: 

• 15 pa�dziernika w VII Ogólnopolskim Turnieju Ta�ca 
Towarzyskiego „O Puchar Prezydenta Miasta Biała Podlaska” para: 
Bartosz Branicki - Klaudia Bednarz zaj�ła III miejsce w ta�cach 
latynoameryka�skich oraz IV miejsce w ta�cach standardowych�

• 22 pa�dziernika w X Ogólnopolskim Turnieju Ta�ca Towarzyskiego 
Lubartów 2005 udział wzi�ły pary: 
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- Kat. 12 – 13 lat kl. D: Maciej Ku�ma – Aneta Ostrowska, Dominik 
Blacha – Jagoda Doma�ska, Rafał Szpyt – Adrainna Oko� 

- Kat. 12 – 13 lat, kl. C: Bartosz Branicki – Klaudia Bednarz – VII 
miejsce w ta�cach standardowych 

- Kat 14 – 15 lat kl. C: Mateusz Kowalik – Wioletta Bober 
- Kat. 14 – 15 lat kl. D: Łukasz Blacha – Agnieszka Bielak 
- Pow. 15 lat kl. A: Grzegorz Demucha – Małgorzata Borsuk – II 

miejsce ta�ce latynoameryka�skie i IV miejsce ta�ce standardowe 
• 23 pa�dziernika w II Jesiennym Ogólnopolskim Turnieju Ta�ca 

Towarzyskiego O Puchar Prezydenta Miasta Stalowa Wola udział 
wzi�ły pary: 

       -  Kat. 12 – 13 lat kl. D: Maciej Ku�ma – Aneta Ostrowska, 
             Dominik Blacha – Jagoda Doma�ska, Rafał Szpyt – Adrainna 
             Oko� 

- Kat. 12 – 13 lat, kl. C: Bartosz Branicki – Klaudia Bednarz – V 
miejsce w ta�cach standardowych 

- Kat 14 – 15 lat kl. C: Mateusz Kowalik – Wioletta Bober 
- Kat. 14 – 15 lat kl. D: Łukasz Blacha – Agnieszka Bielak 
- Pow. 15 lat kl. A: Grzegorz Demucha – Małgorzata 

Borsuk – III  miejsce ta�ce latynoameryka�skie i II 
miejsce ta�ce standardowe 

�

�

� Konkursy plastyczne rozstrzygni�te 
 

W V Wojewódzkim Konkursi Plastycznym „Rodzina” wyró�niona 
została praca Martyny Brzezi�skiej, podopiecznej pani Aliny Szubiak. 
Młoda artystka wraz z nauczycielk� uczestniczyły w uroczysto�ci otwarcia 
wystawy pokonkursowej w galerii „Kotłownia” Młodzie�owego Domu Kultury 
w Krasnymstawie w dniu 17 pa�dziernika. Podczas imprezy wr�czone 
zostały nagrody i wyró�nienia.  

 
Na VII Mi�dzynarodowy Konkurs Twórczo�ci Plastycznej 

„Dziecko i pies” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta 
Miasta Cz�stochowy oraz Przewodnicz�cego Zarz�du Głównego Zwi�zku 
Kynologicznego w Polsce przysłano 22 522 prace z 57 krajów. Miło nam 
poinformowa�, i� w�ród tej olbrzymiej liczby wyró�nione  zostały 
i zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej prace wychowanek naszego 
Domu Kultury: Magdaleny Bulicz i Paulii Ordecki, pracuj�cych pod 
kierunkiem pani Aliny Szubiak.  

Wystawa wszystkich nagrodzonych prac oraz uroczysto�� wr�czenia 
dyplomów odb�dzie si� 19 listopada w Galerii Twórczo�ci Plastycznej 
Dzieci i Młodzie�y „Panopticum” Młodzie�owego Domu Kultury 
w Cz�stochowie. 
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K�cik literacki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pami�tnik Smokologa 

Dnia: 02.08.205 

Nuda i nuda nic do roboty. Po raz setny czytam moj� ksi��k� „Smoki �wiata”. 
Na domiar złego, chyba strac� prac� (i zasil� grono bez robotnych).  
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Prawie wszystkie smoki wybite, albo poleciały na wakacje (pewnie Hawaje lub 
Majorka). A ja tu siedz� i zbijam b�ki. Król Krak powiedział, �e nie przydzieli 
mi dotacji z unii, bo niby, po co w królestwie smokolog skoro wszystkie bestie si� 
ucywilizowały. Szkoda. To chyba moja ostatnia notatka jako znawcy smoków.  
 
Dnia: 05.08.205 

Niemo�liwe! Do Krakowa przyleciał SMOK! (dzi�ki Bogu). Ale nie byle 
jaki. Z opisów wie�niaków wygl�da na to, �e jest to smok z rodzaju „zielonus-
wrednus”. Nie byłam pewna, bo opisywano go jako chuderlawego i delikatnego. 
Musz� przyj�e mu si� z bliska. Przecie� ten gatunek jest zazwyczaj tłusty. Lepiej ju� 
zaczn� my�le� jak go st�d wywabi� zanim znajdzie sobie legowisko. Ten smok �re 
owce jak... Smok. Jak tak dalej pójdzie to zabraknie owiec w przeci�gu... 
Chwileczk�... Chyba ju� zabrakło. A wiadomo, �e głodny smok to zły smok, a zły 
smok = porwana ksi��niczka. Trzeba ostrzec Kraka. 
 
Dnia: 08.08.205 
 Dzisiaj moje urodziny! Wszystkiego najlepszego Kasiu! Niestety nie 
urz�dziłam dzisiaj Party, bo król zarz�dził �ałob�. Królewna została porwana. 
A nie mówiłam!! Sterczałam pod zamkiem 2 dni �eby powiedzie� to królowi, ale 
mnie nie wpu�cili. Krak obiecał pół królestwa i r�k� ksi��niczki temu, kto(cytuje): 
„wyrwie biedn� dziewic� ze szponów okrutnej bestii...” Chmm. Królestwo zamieni� 
na złoto, ale co ja zrobi� z ksi��niczk�! Chyba nie zamieszkamy razem, co nie? 
Ostatnio nie sypiam najlepiej ksi��niczka wrzeszczy po nocach. Mogłaby da� sobie 
siana. Smok znalazł sobie legowisko pod Wawelem z mojego biura �wietnie wida� 
to miejsce. 

  
Dnia: 09.08.205 

Ile� mo�na czeka� na wezwanie o pomoc, co!? A mo�e król o mnie 
zapomniał! Banda niewdzi�czników. Jak tak mo�na?! Wszyscy rycerze padaj� jak 
muchy, a smok tyje i tyje! Czy on zdaje sobie spraw�, �e cholesterol bardzo �le 
wpływa na smoki!? Jak tak dalej pujdzie to ta bestia zatka jam� swoim ogromnym 
zadkiem i dopiero b�dzie problem! Z mojego okna wszystko wida� wi�c czasem 
ogl�dam jak tam sobie zionie. Ksi��niczka ju� si� nie drze nocami.(Wreszcie!)  

Kasia Buczek 
cdn 
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