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listopad

Październik wprowadził nas już w klimat jesiennej
szarugi, a listopad... listopad mile zaskoczył. Miesiąc, w którym
można spodziewać się pierwszych opadów śniegu, przyniósł
sporo, jak na tę porę roku, słonecznych i ciepłych dni. Pewnie
wiele osób marzy o podobnym grudniu. Jedynie fani
narciarstwa, a takich w naszym mieście nie brakuje,
z utęsknieniem wyglądają białego puchu.
Listopad jest miesiącem zadumy, refleksji, pamięci o
bliskich, którzy odeszli oraz o tych, co oddali życie za wolność
ojczyzny. Pewnie większość z Was na początku listopada
nawiedziła cmentarze, zapaliła znicze, odmówiła krótką
modlitwę w intencji zmarłych.
Na szczęście w listopadzie są także okazje do radosnych
przeżyć i zabaw, jak chociażby wróżby andrzejkowe i tak zwane
„ostatki”.
W tym numerze chcemy podzielić się z Wami tym, co nam
i naszym wychowankom sprawiło dużo radości. Przeczytacie
więc o imprezach, jakie odbyły się w MDK w minionym miesiącu
oraz o sukcesach, jakie odnieśli nasi wychowankowie
Życzymy miłych wrażeń z lektury naszej gazetki.

2 listopada 2006 r. w galerii Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju
odbyło się otwarcie wystawy fotografii Kamila Rogali.
Wystawa zatytułowana "Nieskażona przyroda. Turcja - Polska"
ukazuje piękno krajobrazu, dziewicze tereny wschodniej Turcji oraz
fascynujące przedstawienia fauny i flory terenu Polski. Składa się na nią
kilkadziesiąt fotogramów uzupełnionych odautorskim komentarzem.
Przybyłych na wernisaż gości wychowanków MDK, przyjaciół
pana Kamila - przywitała dyrektor
MDK - Anna Iskra. Swoją
obecnością zaszczycili nas także
przedstawiciele
władz
samorządowych
powiatu
biłgorajskiego:
Stanisław
Schodziński - starosta biłgorajski
i Tadeusz Ferens - Członek
Zarządu Powiatu.
Autor zdjęć, Kamil Rogala, jest z zawodu lekarzem weterynarii. Jego
pasją są wędrówki i podróże, a ich efektem wspaniałe zdjęcia. O swoich
fotografiach powiedział, że być może są wyidealizowane, lecz było jego
zamierzeniem, aby tak właśnie ukazywały otaczający nas świat. Celem
nadrzędnym zaś jest uświadomienie nam wszystkim, jak wiele miejsc może
ulec zniszczeniu poprzez działania człowieka, a jednocześnie jak wiele
możemy jeszcze ocalić.
Podczas spotkania autor zdjęć opowiedział o przeżyciach związanych
z wędrówką przez góry, podkreślił wagę wszelkiej działalności
proekologicznej - działalności mającej na celu ochronę przyrody.
Otwarcia ekspozycji dokonał Stanisław Schodziński - starosta biłgorajski,
który podziękował za propagowanie tego typu działań, zachęcił do wędrówek
po ziemi biłgorajskiej, oraz wręczył twórcy zdjęć wydawnictwa promujące
naszą "małą ojczyznę".
Kuratorem wystawy jest Anna Świca.
Wystawę można będzie oglądać do 1 grudnia 2006 r.
Anna Świca

Lekcja patriotyzmu...
5 listopada odbył się XI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej.
Pomysłodawcą i inicjatorem Festiwalu jest Rejonowy Komitet Obywatelski
Ziemi Biłgorajskiej. Zaś organizatorem i realizatorem przedsięwzięcia jest od
kilku lat Młodzieżowy Dom Kultury.
Udział w tegorocznej edycji zgłosiły
33 podmioty wykonawcze, w tym soliści,
duety, zespoły i chóry, co dało łącznie liczbę
około 300 osób. Honorowy patronat nad
imprezą sprawowali Starosta Biłgorajski oraz
Lubelski Kurator Oświaty. Patroni medialni
festiwalu to Biłgorajska Telewizja Kablowa,
„NOWA” gazeta biłgorajska, Tygodnik
„NIEDZIELA”, „Kronika Tygodnia” oraz
„Nasz Dziennik”.
Festiwal rozpoczęła Msza św.
w intencji ojczyzny celebrowana w kościele p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju. Po
uroczystej liturgii, o godz. 10, Dyrektor MDK, Anna Iskra powitała
wszystkie osoby zgromadzone w Sali Widowiskowej Biłgorajskiego Centrum
Kultury, uczestników festiwalu oraz
dostojnych gości. Wśród nich m.in.
Starostę Biłgorajskiego, Stanisława
Schodzińskiego, Sekretarza Powiatu,
Stanisława
Dzido,
Kierownika
Wydziału Edukacji, Promocji, Zdrowia,
Kultury, Sportu i Turystyki, Jana Gałana
oraz dyrektorów szkół z terenu powiatu
i kombatantów. Słowo powitalne
wygłosił także Starosta Biłgorajski,
podkreślając znaczenie Festiwalu w
wychowaniu patriotycznym młodego
pokolenia.
Konkursowe zmagania uczestników Festiwalu oceniało Jury
w składzie: Tomasz Książek – muzyk, przewodniczący komisji, Marian
Grygiel – Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej, Bożenna
Górka - Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej, Jarosław Kloc –
muzyk MDK Biłgoraj, Anna Świca – sekretarz MDK, plastyczka, autorka
scenografii festiwalowej. Imprezę poprowadziła Renata Socha, wice dyrektor
MDK, główny organizator i koordynator Festiwalu.

Uczestnicy prezentowali
się w dwóch kategoriach
wiekowych:
I
szkoły
podstawowe,
II
szkoły
gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
W ich repertuarze znalazły się
takie utwory, jak: „Rota”,
„Przybyli ułani”, „Piechota”,
„Rozkwitały pąki białych róż”
i wiele innych znanych i bliskich
sercu Polaków pieśni.
Tytuł Laureata Festiwalu oraz nominacje do Ogólnopolskiego
Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Tańca Ludowego „Warka 2007”
otrzymali następujący wykonawcy:
w I kategorii wiekowej:
1. Zespół „Szymonki”, SP w Czernięcinie, nauczyciel - Joanna Pawlas;
2. Zespół „Figielek” ZSS w Tereszpolu- Zaorendzie, nauczyciel
Małgorzata Skiba, nominacja;
3. Anna Rymarz, ZS w Majdanie Starym, nauczyciel Andrzej Kusiak;
4. Chór z ZSS w Tereszpolu-Zaorendzie, nauczyciel Dorota Dobosz;
5. Patrycja Skica z Zespołem woklanym, SP we Frampolu, nauczyciel
Marta Hetman, nomonacja;
6. Duet: Kinga i Natalia Marzec, SP w Aleksandrowie, nauczyciel Jan
Różański.

w II kategorii wiekowej:
1. Emil Węgrzyn, MDK Biłgoraj, nauczyciel Andrzej Czernik,
nominacja;
2. Monika Rapa, MDK Biłgoraj, nauczyciel Andrzej Czernik,
nominacja;
3. Paulina Skiba, RCEZ, nauczyciel Małgorzata Skiba, nominacja;
4. Chór „Millenium”, gimnazjum i MGOK we Frampolu, nauczyciel
Krzysztof Jasiński, nominacja;
5. Grupa wokalno-instrumentalna, Publ. Gimnazjum w Tarnogrodzie,
nauczyciel Wiolette Książek, nominacja.
Nagrody dla uczestników festiwalu oraz upominki dla nauczycieli
ufundowali Starosta Biłgorajski oraz Burmistrz Miasta Biłgoraj, Janusz
Rosłan.
Laureatom serdecznie gratulujemy i wszystkich już dziś zapraszamy do
udziału w kolejnym Festiwalu.

IMPULS na turniejach
12 listopada w Tarnowie odbył się XVII Turniej Tańca Towarzyskiego
KLASA-LEWIA z udziałem par zagranicznych. Imprezę zorganizowało
Stowarzyszenie Taneczne KLASA Tarnów. W Turnieju wystartowali
reprezentanci naszego Domu Kultury z KT „IMPULS”, zajmując wysokie
miejsca:
Kat. 14-15 lat "D"
1. Dominik Blacha i Jagoda Domańska
III miejsce
2. Łukasz Blacha z Aleksandrą Adamowicz IV miejsce
3. Rafał Szpyt i Adrianna Okoń
VII miejsce
4. Maciej Kuźma z Anetą Ostrowską
1/2 F
Kat. 14-15 lat "C"
Bartosz Branicki-Klaudia Bednarz

III miejsce ST, ½ FLA

Amatorzy "A"
Grzegorz Demucha i Małgorzata Borsuk zajęli II miejsce w LA i IV miejsce
w ST.

Miło mam zakomunikować, że nasza para Grzegorz Demucha
i Małgorzata Borsuk - spełniając wszystkie wymagania, określone
przepisami Polskiego Towarzystwa Tanecznego, do zdobycia klasy "A",
dziesięciokrotnie stawała na podium na turniejach ogólnopolskich zajmując
czołowe miejsca - zdobyła klasę taneczną "S". Jest to klasa
międzynarodowa i najwyższa klasa taneczna, jaką tancerz może zdobyć.
Trzymamy kciuki i czekamy na zdobycie "S" w standardzie.

W dniach 25 - 26 listopada odbył się w Lublinie Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego "MAGIC 2006" z udziałem par
zagranicznych. Nie zbrakło w nim par z KTT „IMPULS”, a ich występ
uwieńczyły sukcesy. Pierwszego dnia startowali:
1. Dominik Blacha Jagoda Domańska
III miejsce
2. Rafał Szpyt Adrianna Okoń
V miejsce
3. Łukasz Blacha Aleksandra Adamowicz
VI miejsce
4. Mateusz Kowalik – Weronika Blicharz (pierwszy start w turnieju)
IX miejsce
5.Maciej Kuźma Aneta Ostrowska
X miejsce

Para Dominik Blacha – Jagoda Domańska, zdobywając
w turnieju miejsce na podium, spełniła stosowne kryteria i została
przeklasyfikowana do wyższej klasy tanecznej „C”.
W niedzielę tańczyły dwie IMPULSowe pary:

w kat. 14-15 lat „C” ST:
Bartosz Branicki – Klaudia Bednarz.

IX miejsce

w kat. pow. 15 lat „A” ST:
Grzegorz Demucha – Małgorzata Borsuk

IV miejsce

Serdecznie gratulujemy.

Wieczór filmowy
13 listopada w Galerii MDK z inicjatywy organizatorów imprez
MDK, Iwony Pawlos i Joanny Łukaszczyk, został zorganizowany
wieczór filmowy dla młodzieży z naszej placówki. O godz. 16.30

rozpoczęła się projekcja „Białej sukienki”, filmu należącego do cyklu
„Święta polskie”.
„Biała sukienka” to komedia obyczajowa poruszająca ważne
problemy wiary człowieka w Boga. Akcja filmu rozgrywa się w dniu
Bożego Ciała i pokazuje stosunek różnych ludzi do tego ważnego
w religii katolickiej święta.
Film wyreżyserowany przez Michała Kwiecińskiego zachwyca
ciepłem i prostotą ukazywanych relacji międzyludzkich. Jego atutem
są znakomite kreacje aktorskie Pawła Małaszyńskiego oraz Sambora
Czarnoty.
Film obejrzała młodzież z grup dziennikarskich pani Iwony
Pawlos i pani Renaty Sochy, z grupy teatralnej pani Joanny
Łukaszczyk oraz z chóru ZTL „Tanew” prowadzonego przez pana
Andrzeja Czernika. „Biała sukienka” wywołała pozytywne reakcje
wśród młodych widzów, którzy po projekcji wyrazili chęć
uczestnictwa w kolejnych wieczorach filmowych.

W
szkoleniu,
które
przeprowadzone
zostało w dwóch turach
(9.00-11.45 oraz 12.1515.00),
uczestniczyły
dziewczęta ze Studia
Tańca „STYL”, z grupy
Tańca
Współczesnego
„ADA”,
młodzież
z grupy dziennikarskiej
oraz z grupy teatralnej.
Celem szkolenia było zapoznanie młodzieży ze scenicznym
ruchem ciała jakim jest ruch pantomimiczny oraz nauka świadomej
kontroli ruchu ciała. Ćwiczenia przebiegały w atmosferze zabawy, ale
wymagały także od uczestników skupienia i koncentracji.

„Barwy jesieni”

Ku pamięci...
13 listopada o godz. 18 w Przedsionku Młodych Talentów
otwarta została wystawa fotografii zatytułowana „Pamiętajmy, aby
kiedyś nie zapomniano o nas...”. Tematem zdjęć są stare i zaniedbane
groby z cmentarzy naszego powiatu. Celem wystawy, jak sugeruje
tytuł, jest zwrócenie uwagi na fakt przemijania i pielęgnowania
pamięci o tych, co odeszli.

Podsumowanie
XII
Ogólnopolskiego
Konkursu
Plastycznego „Barwy Jesieni”, organizowanego przez Młodzieżowy
Dom Kultury w Raciborzu odbyło się 19 listopada 2006r. Jury spośród
2379 prac nadesłanych ze 166 placówek z całego kraju, nagrodziło
i wyróżniło także prace nadesłane przez naszą placówkę.
W kategorii wiekowej 5 - 9 lat pierwsze miejsce zdobyła Olga
Zawiślak – wychowanka Anny Świcy, a wyróżnienie Alicja
Ostrowska - pracująca pod kierunkiem Ireny Zając.
W kategorii wiekowej 10 - 14 lat wyróżnienie otrzymała
Izabela Rejman (n-l Irena Zając), natomiast w kategorii wiekowej 15
- 18 lat trzecie miejsce - Katarzyna Buczek – wychowanka pani Ireny
Zając.

Szkolenie dla młodzieży
16 listopada w Sali Dużej odbyło się
szkolenie z pantomimy. Zajęcia poprowadził
pan Michał Łysiak, instruktor teatralny
z Łodzi, zaproszony do MDK przez panią
Joannę Łukaszczyk.

Wśród prac dopuszczonych do wystawy znalazły się prace
następujących wychowanków MDK : Kaja Ścibak, Marcin Polski,
Kasia Szmyt, Katarzyna Maciocha (nauczyciel Anna Świca) oraz
Debora Lipińska (nauczyciel Irena Zając).
Anna Świca

Najbardziej
wytrwali
tancerze mogliby pewnie
bawić się jeszcze długo, ale
przyszła kolej na starszych
wychowanków MDK, dla
których dyskoteka trwała do
godz. 22.

Mikołaje są wśród nas...
W oknach Sali Dużej MDK umieszczone zostały prace
plastyczne przedstawiające wizerunki św. Mikołaja. Autorami
wystawy, zatytułowanej „Nasze Mikołaje”, są najmłodsi podopieczni
pani Anny Świcy z grupy plastycznej. Wizerunki w oknach
przypominają wszystkim, a zwłaszcza najmłodszym, że już pora
napisać list do św. Mikołaja z prośbą o wymarzony prezent...

Zabawa andrzejkowa w MDK
29 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się huczna
impreza andrzejkowa, zorganizowana przez przedstawicieli
i opiekunów Samorządu Wychowanków.
W godzinach 16.30
– 19.00 bawili się
najmłodsi
uczestnicy
zajęć
w naszej
placówce, dla których,
zgodnie z tradycją,
przygotowane zostały
andrzejkowe wróżby.
Poprowadziły
je
dziewczęta z grupy
teatralnej i z Chóru
ZTL TANEW, wcielając
się w role dobrych wróżek.
Uczestnicy zabawy mogli dowiedzieć się między innymi jaki
zawód będą wykonywać w przyszłości, jakie imię będzie nosiła ich
sympatia, kto pierwszy stanie na ślubnym kobiercu. Po zakończeniu
wróżb mali wychowankowie wraz z nauczycielkami, Joanną
Łukaszczyk, Agnieszką Wolanin i Anną Świcą ruszyli do tańca. Nawet
niektórzy rodzice nie pozostali obojętni na skoczną muzykę i dołączyli
do wspólnej zabawy na parkiecie.

Podczas imprezy nad bezpieczeństwem wychowanków czuwali
wspomniani powyżej nauczyciele oraz Renata Socha, wicedyrektor
MDK, Iwona Pawlos, Andrzej Czernik, Barbara Gmyz, Jarosław Kloc
oraz Artur Kimak. Muzykę zapewnił pan Tomasz Chołyst, a oprawę
świetlną zadbał pan Stanisław Sobczyk.

Zapowiedzi:
•

1 grudnia o godz. 18 w Sali Dużej MDK rozpocznie się
„Wieczór z IMPULSEM”. Na imprezie zaprezentują się grupy
pracujące pod kierunkiem pani Urszuli Demuchy. Oprócz
pokazów tanecznych będą też konkursy i wspólne zabawy
tancerzy z ich rodzicami.

•

3 grudnia o godz. 15 w Sali widowiskowej Biłgorajskiego
Centrum Kultury rozpocznie się koncert charytatywny
w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” . Na scenie
BCK zaprezentują się niemal wszystkie grupy sceniczne
działające w Młodzieżowym Domu Kultury. Biletem wstępu na
koncert będzie „dar serca” – żywność, zabawki, ubrania.

Koordynatorem akcji z ramienia MDK jest Renata Socha,
wicedyrektor MDK. Serdecznie zapraszamy.
•

7 grudnia w Galerii MDK otwarta zostanie wystawa dziecięcych
prac plastycznych wykonanych przez podopiecznych Anny
Świcy zatytułowana „Magiczne Święta”. Wernisaż o godz.
16.30.

•

15 grudnia o godz. 17 w Sali Dużej MDK odbędzie się spektakl
bożonarodzeniowy „A Światłość w ciemności świeci...”,
w reżyserii Joanny Łukaszczyk, w wykonaniu grup
młodzieżowych działających w MDK.

•

17 grudnia w MDK odbędą się Szachowe Mistrzostwa Powiatu
Mężczyzn, Kobiet i Juniorów do lat 18. Organizatorem imprezy
jest pan Artur Kimak, nauczyciel MDK.
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