Pomagamy potrzebującym dzieciom...
4 grudnia w MłodzieŜowym Domu Kultury zorganizowano koncert
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grudzień

charytatywny w ramach akcji „PomóŜ dzieciom przetrwać zimę”.
W imprezie, która rozpoczęła

Nastał grudzień, czas oczekiwania na przepiękne
Święta, potem Sylwester. Przypominały o tym kolorowe
dekoracje w witrynach sklepów, w supermarketach, przy
urzędach państwowych, na ulicach naszego miasta, wokół
naszych domów. Z roku na rok ma się wraŜenie, Ŝe jest ich
coraz więcej i są coraz bardziej barwne i wymyślne. Jednym
to przeszkadza, inni są zachwyceni, twierdząc, iŜ kolorowe
oświetlenia oŜywiają nasze miasto w pochmurne grudniowe
dni. A takich w tym roku mieliśmy niestety bardzo duŜo.
Za oknem zamiast śnieŜnobiałego puchu, niemal przez cały
miesiąc moŜna było oglądać kałuŜe i resztki brudnych
śniegowych zasp, słońce rzadko zaszczycało nas swoją
obecnością na zachmurzonym niebie. Kalendarzowa zima
rozpoczęta, na astronomiczną musimy jeszcze trochę
poczekać.
W okresie świątecznych przygotowań pewnie wielu
z Was miało problemy, by skupić się w szkole na lekcjach.
Na szczęście w grudniu nauka trwa około trzech tygodni,
a potem ponad 10 dni świątecznych ferii.
Grudzień okazał się bardzo pracowitym miesiącem
w naszym Domu Kultury. Odbywały się waŜne koncerty,
spotkania, wernisaŜe. Szczegółowe relacje znajdziecie
w środku naszej gazetki. Zapraszamy więc do lekturki.
Ciepło pozdrawiamy – Redakcja.

się o godzinie 16 w DuŜej sali
MDK, udział wzięły niemal
wszystkie

grupy

i młodzieŜowe
w naszej

placówce.

dziecięce
działające
Niektóre

z nich, zwłaszcza te młodsze, po
raz pierwszy prezentowały się przed licznie zgromadzoną publicznością, wśród
której zasiedli m.in. rodzice, dziadkowie oraz znajomi i koledzy młodych
artystów.
Koncert

poprowadziły

nauczycielki MDK, panie Edyta Buczek
oraz

Joanna

imprezy

Łukaszczyk.

odpowiedzialna

Za
była

całość
pani

Renata Socha, organizator imprez MDK
a jednocześnie szef sztabu PDPZ przy
MDK.
Dla tych wszystkich, którzy chcieli obejrzeć występy wychowanków
MDK biletem wstępu na koncert był dar serca – drobny upominek dla
potrzebujących dzieci (artykuły spoŜywcze, słodycze, zabawki, ubrania czy
artykuły szkolne). Okazało się, Ŝe sympatycy naszego Domu Kultury, którzy
licznie przybyli na koncert, mają ogromne serca, co dosłownie przełoŜyło się na

ilość zgromadzonych w naszej placówce darów. Mianowicie, zebrano 19 kg

Fotograf National Geographic w MDK

mąki, 78 opakowań makaronu, 34 opakowania ryŜu, 37 kg cukru, 19 sztuk
konserw, 1 olej, 14 sztuk herbat, 91 czekolad, 45 batonów, 50 opakowań

Wieczorem, 5 grudnia, w Galerii MDK odbyło się spotkanie

ciastek, 24 opakowania chrupek, 16 opakowań deserów, 2 opakowania

wychowanków

napojów, 5 reklamówek zabawek oraz artykuły szkolne.

podróŜnikiem, pracownikiem National Geographic Polska.
MłodzieŜ

MDK

z

miała

panem

okazję

Tomaszem

posłuchać

Wilde,

archeologiem,

fascynujących

opowieści

o podróŜach po ciekawych miejscach i krainach w Ameryce Południowej
i Afryce oraz innych niezwykłych zakątkach na świecie.
W czasie spotkania

W

pan Tomasz zaprezentował
między innymi film o pracy
fotografów

National

Geographic na całym świecie,
zarówno na lądzie jak i pod
wodą.

Wszystko przekazane zostało do biłgorajskiego oddziału PCK,
gdzie dary zostały odpowiednio posortowane i rozdane najbardziej

Pracownicy MłodzieŜowego Domu Kultury na czele z panią
dyrektor, Anną Iskrą oraz szefową sztabu akcji, panią Renatą Sochą pragną
podziękować

prezentowanych

podstawie
w

filmie

wypowiedzi fotografów oraz
wykonywanych przez nich zajęć, często w bardzo trudnych, wręcz

potrzebującym rodzinom.

serdecznie

Na

wszystkim

ofiarodawcom,

ekstremalnych warunkach, moŜna stwierdzić, Ŝe obok pasji i olbrzymiego
zaangaŜowania pracownicy NG muszą wykazywać się duŜą zręcznością
i wytrzymałością, tak fizyczną jak i psychiczną. To bez wątpienia praca
fascynująca, ale wymagającą wielu poświęceń.

dzieciom i ich rodzicom za zaangaŜowanie w akcję, jednocześnie

Po prezentacjach filmowych, zgromadzona w galerii młodzieŜ z kół

przeprosić za warunki lokalowe i zbyt mało miejsca dla widzów, którzy

dziennikarskich zadawała pytania panu Tomaszowi, uzyskując na nie często

nie mogli zmieścić się w czasie koncertu w naszej sali. Zainteresowanie

zaskakujące odpowiedzi.

akcją i koncertem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy
wdzięczni za tak liczne przybycie i ofiarność.

Spotkanie z tak ciekawą osobą jak fotograf National Geographic
niewątpliwie na długo pozostanie w pamięci wychowanków i nauczycieli MDK.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA MISTRZOSTW:

Uwaga na młodzieŜ...
W niedzielę 11grudnia MłodzieŜowy Dom Kultury w Biłgoraju
gościł najlepszych szachistów naszego powiatu podczas „Szachowych
Mistrzostw Powiatu Biłgorajskiego Kobiet, MęŜczyzn i Juniorów do
lat 18”. W imprezie uczestniczyło czterdziestu jeden graczy (26 juniorów,
10 seniorów oraz 5 graczy płci Ŝeńskiej), którzy rywalizowali na dystansie
9 rund.

MĘśCZYźNI:1. Artur Kimak 7.5 pkt. 2. Albin Jaworski 7 pkt.; 3. Dariusz
Wróbel 6.5 pkt.;
KOBIETY: 1. Maria Koziara (MDK Biłgoraj) 4 pkt., 2. Kamila Kołpa 3 pkt;
3. Ewa Kołpa
JUNIORZY DO LAT 18: 1. Wojciech Biszczanik (MDK Biłgoraj) 6,5 pkt.
2. Mariusz Kornik 6pkt. 3. Michał RóŜański 6 pkt.
Nagrodami specjalnymi wyróŜniono dzieci: 1. Adam Kołpa 5 pkt.,

W turnieju rozgrywanym
dokładnie

przed

rokiem

zwycięŜyli:

Jerzy

Strzałka

2. Bartłomiej Łęcki 5 pkt. 3. Krystian Mielnik 4,5 pkt. Najmłodszym
uczestnikiem turnieju był 7-letni Michał Sobaszek z Dereźni.
Puchary i dyplomy wręczali:

(seniorzy), Aleksandra Kuna i

pan

Bartłomiej Ksiądz (juniorzy).

Jan

Gałan

-

Kierownik
Promocji,

Niestety, Ola i Bartek nie

Wydziału

Edukacji,

stanęli

Zdrowia,

Kultury,

na

starcie

tegorocznych mistrzostw. W tej sytuacji robiąca stałe i systematyczne
postępy Maria Koziara (MDK Biłgoraj) nie miała sobie równych wśród
dziewcząt. RównieŜ wśród juniorów najlepszy okazał się jej kolega z sekcji
szachowej MDK – Wojciech Biszczanik. Podobnie jak drugi na mecie w tej
kategorii, Mariusz Kornik, byli sprawcami największych sensacji turnieju.
Chłopcy pokonali głównych seniorskich kandydatów do końcowego
zwycięstwa. W tej sytuacji po czterech rundach na czele klasyfikacji
ogólnej z kompletem punktów znaleźli się: bracia Cezary i Wojciech
Biszczanikowie oraz nauczyciel sekcji szachowej MDK – Artur Kimak.
Kolejne dwie rundy spowodowały, Ŝe w czołowej trójce Czarka zastąpił
Dariusz Wróbel, a na samodzielnym prowadzeniu znalazł się Artur Kimak.
Bardzo skuteczna, aczkolwiek spóźniona okazała się pogoń Albina
Jaworskiego oraz Jerzego Strzałki, która

w ostatnich trzech rundach

pozwoliła tym utytułowanym zawodnikom na zajęcie miejsc: 2 i 5. Lider,
mimo zadyszki w końcówce, zdołał utrzymać prowadzenie.

Sportu

i

Turystyki Starostwa Powiatowego
w Biłgoraju w Biłgoraju oraz pani
Anna

Iskra

–

Dyrektor

MłodzieŜowego Domu Kultury w
Biłgoraju. Sprawna organizacja turnieju moŜliwa była dzięki przychylności
pana Jana Palikota (Dyrektor Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego
w Aleksandrowie). W przyszłym roku kolejne turnieje. Nowych adeptów
królewskiej gry serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach sekcji
szachowej

MDK

w

Biłgoraju

(ul.

Nadstawna

56a).

Spotykamy

się w poniedziałki o godz. 18 oraz środy o godz.17.

Artur Kimak

Coraz bliŜej Święta...
16 grudnia widzowie zgromadzeni w DuŜej sali MDK obejrzeli
spektakl świąteczny „Ktoś pukał do drzwi naszych...” Była to swoista
opowieść historii świata od momentu jego powstania po narodziny Jezusa.
Widowisko, w którym poezja przeplatała się z muzyką, tańcem, śpiewem
kolęd przy nastrojowych efektach gry świateł wyreŜyserowały Renata
Socha i Iwona Pawlos, nauczycielki MDK. Scenografię przygotowała
Anna Świca. Na scenie zaprezentowali się wychowankowie naszego
Domu Kultury.
Spektakl
rozpoczęła
nagrana recytacja tekstu Jana
Pawła II „W nim Ŝyjemy
poruszamy się i jesteśmy”, która
wprowadziła
widzów
w podniosły nastrój. Następnie
grupy „ADA” pani Edyty
Buczek oraz „STYL” pani
Agnieszki Wolanin wykonały
układy taneczne do utworów
muzycznych Piotra Rubika.
Przepiękna muzyka, anielskie, zwiewne stroje tancerek oraz gra świateł
spotęgowały nastrój tajemniczości i niezwykłości opowiadanych zdarzeń.
Miedzy prezentacjami tanecznymi młodzieŜ z koła dziennikarskiego pani
Iwony Pawlos recytowała teksty o Bogu, o miłości, o tęsknocie człowieka
i jego zagubieniu w świecie,
a podopieczni pana Andrzeja
Czernika ze studia wokalnego
„KOMBINEJSZYN”
zaśpiewali tradycyjne kolędy
oraz współczesne utwory o
tematyce świątecznej. PowaŜny
nastrój
spektaklu
oŜywiła
radosna polka małych aniołków,
wychowanków p. E. Buczek z
grupy dziecięcej „ELFY”.
W spektaklu wzięła udział takŜe młodzieŜ z ZTL „TANEW”. Podopieczni
pani Anny Iskry wkroczyli na scenę, śpiewając kolędę.

Widowisko zakończyło uroczyste odśpiewanie przez wszystkich
artystów kolędy „Bóg się rodzi”, przy akompaniamencie Kapeli pana Jarka
Kloca. W trakcie śpiewu młodzieŜ częstowała widzów chlebkami
wypieczonym w kształcie ryby, pierwotnego symbolu chrześcijan.

Bezpośrednio po spektaklu wzruszona pani dyrektor MDK,
Anna Iskra złoŜyła wszystkim zgromadzonym w sali pracownikom,
wychowankom MDK oraz przybyłym widzom serdeczne Ŝyczenia
świąteczne.
Spektakl „Ktoś pukał do drzwi naszych” został powtórzony w Sali
widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury w niedzielę, 18 grudnia. Tam
mogła go obejrzeć znacznie większa liczba widzów, miedzy innymi takŜe pan
starosta, Stanisław Schodziński. Artyści z MDK nagrodzeni zostali owacjami
na stojąco, co świadczy o tym, jak bardzo podobało się świąteczne
widowisko.

Wystawy w MDK
14 grudnia w Przedsionku Młodych w MDK otwarta została wystawa
zatytułowana „Moje wymarzone rodzinne święta”. Składają się na nią
prace wykonane przez dzieci z naszego miasta. Wystawa zorganizowana
została przez Fundację Pomocy Dzieciom „Krzyk” w Biłgoraju.

„Miedzy Betlejem a Egiptem” to tytuł wystawy, jaką otwarto w Galerii MDK
16 grudnia. Autorami prezentowanych prac są dzieci i młodzieŜ z koła
plastycznego pani Ireny Zając. Jak wskazuje tytuł, tematyka dzieł

młodych artystów ściśle związana jest z motywami świąt BoŜego
Narodzenia. Są tu więc wizerunki aniołów, trzech króli, szopki
betlejemskiej, zaś nawiązania do Egiptu to postać Sfinksa, faraonów
oraz pejzaŜe
pustyni
z piramidami
w
tle.
Powiązanie tych dwóch
światów przejawia się
między innymi w pracy
przedstawiającej
wędrówkę
Rodziny
świętej przez pustynię.
Prezentowane w Galerii
prace
zachwycają
kompozycją
oraz
kolorystyką.
Wystawę
w
Galerii moŜna będzie oglądać do 16 stycznia 2006 r. Serdecznie
zapraszamy.

Kącik literacki
Przyszła zima... – czyli tekst w obronie drogowców.
„Zima zaskoczyła drogowców”. Te słowa wypowiedziane podczas
towarzyskiego spotkania, gdy za oknem opadają pierwsze płatki śniegu,
gwarantują salwę śmiechu u słuchaczy i jęk podziwu dla przenikliwości
umysłu krasomówcy. Nie inaczej było w tym roku...
Media niemal rzuciły się na słuŜby odpowiedzialne za przejezdność
naszych ulic. Firmom odśnieŜającym dostało się jak co roku, a nawet bardziej,
gdyŜ tegoroczna zima, co prawda dotychczas tylko przez parę dni, ale jednak
nie poskąpiła nam śniegu.
Dzień, który opisuję przyszło mi spędzić w moim rodzinnym mieście, gdzie

Tanecznym krokiem z Impulsem.

na własne oczy widziałem nierówną walkę człowieka z siłami natury, a potem

W dniu 10 grudnia w radomiu odbyły się VII Otwarte
Prezentacje w Sportowym Tańcu Towarzyskim – Open
Radom 2005. Klub KTT „IMPULS”, prowadzony przez panią
Urszulę Demuchę, reprezentowała para Grzegorz Demucha –
Barbara Borsuk. Nasi tancerze, startujący w kategorii powyŜej
15 lat klasa A, odnieśli znaczny sukces – dwukrotnie stanęli
na podium, zajmując II miejsce w tańcach latynoamerykańskich
i II miejsce w tańcach standardowych.

ataki lokalnej prasy na słuŜby drogowe. Być moŜe moja ocena byłaby inna,

11 grudnia, na zaproszenie Ośrodka Sztuki Tanecznej
Anny i Jerzego Oleszczyńskich w Lublinie, pary z KTT
IMPULS uczestniczyły w szkoleniu tanecznym z tańców
standardowych, prowadzonym przez Wiktora Kiszkę i Małgorzatę
Garlicką, aktualnych Mistrzów Polski w stylu Standard.
W szkoleniu udział wzięli: Bartosz Branicki – Klaudia Bednarz,
Mateusz Kowalik – Wioletta Bober oraz Grzegorz Demucha –
Małgorzata Borsuk.

praca wydawała się bezskuteczna. Piaskarki, które wyjechały na główną ulicę

gdyby nie to, Ŝe byłem świadkiem tamtych wydarzeń.
Tak się złoŜyło, Ŝe miałem do załatwienia kilka spraw na mieście. Pogoda
była okropna – mróz niewielki, ale bardzo silny wiatr i wszechobecny śnieg.
Jezdnia była pokryta lodem. Całe miasto zostało zakorkowane z powodu
licznych wypadków. Bocznymi ulicami przemieszczały się piaskarki, których

równieŜ stały w korkach.
Jednak

nie

o

klęsce

Ŝywiołowej

miał

być

ten

felieton,

ale

o nieodpowiedzialności ludzi, którzy podburzają tłum do twierdzeń, Ŝe w tym
roku zima znów zaskoczyła drogowców. To, co następnego dnia przeczytałem
w prasie było zwykłą nagonką na Bogu ducha winnych drogowców, którzy
(czego sam byłem świadkiem) zrobili wszystko, co w ich mocy,

aby zapanować nad sytuacją. Nie świadczy to dobrze ani o mediach, ani
o społeczeństwie, które przecieŜ ma wpływ na media.
MoŜe to nie wina mediów. MoŜe to my - zwykli ludzie
ubzduraliśmy sobie, Ŝe poskromiliśmy naturę, a miasta - pomniki naszego
postępu nie mają prawa być sparaliŜowane przez śnieg? A moŜe po prostu
pogódźmy się z tym, Ŝe w roku, gdy zima nie zaskoczy drogowców,

Kolędowanie w Urzędzie Gminy
21 grudnia Zespół Tańca Ludowego „TANEW”, prowadzony przez
panią Annę Iskrę, wraz z Kapelą na czele z panem Jarosławem Klocem
wystąpił w Urzędzie Gminy w Biłgoraju z półgodzinnym koncertem kolęd.
Występ kolędników z MDK bardzo się podobał i, jak nakazuje tradycja,
został nagrodzony nie tylko brawami. Kwota pienięŜna za kolędowanie
przeznaczona zostanie na potrzeby zespołu.

będziemy Ŝyli w świecie, w którym nie będzie nam się juŜ chciało czekać
na wiosnę...
Kamil

W nowym, 2006 roku,
Ŝyczymy WAM, Drodzy Czytelnicy
duŜo radości, wzajemnej Ŝyczliwości,
niezapomnianych przeŜyć
oraz spełnienia wszelkich najskrytszych marzeń.

ZAGUBIONY
Gubię się w wąskich ścieŜkach mojego Ŝycia

Redakcja „NAFALI”

Egoistyczny świat zabija moją osobowość
Nalega bym się mu podporządkował
Lecz ja po swojemu idąc przez Ŝycie

Próbuję uświadomić wszystkim
śe choć jestem całkiem inny
To Ŝycie moje ma wielki sens
Mateusz Cich
MłodzieŜowy 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

