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Witajcie w Nowym Roku. Niech przyniesie Wam wiele radości i dużo pięknych przeżyć; niech siódemka, kończąca nową
datę, okaże się dla Was wszystkich szczęśliwą liczbą. Tym zaś,
którzy z utęsknieniem oczekują białego puchu za oknem życzy-

1 grudnia w Sali Dużej MDK odbył się „Wieczór z IMPULSEM”,
zorganizowany przez KTT IMPULS. Podczas imprezy, trwającej półtora godziny, prezentowały się wszystkie grupy oraz pary turniejowe pracujące pod
kierunkiem pani Urszuli Demuchy.
Na widowni zasiedli rodzice, przyjaciele, znajomi oraz wszyscy sympatycy KTT
IMPULS, którzy dopingowali występujących i
nagradzali ich pokazy gromkimi brawami.
Oprócz pokazów tanecznych podczas
„Wieczoru...” odbyły się także konkursy, zorganizowane i przeprowadzone przez starszych
wychowanków pani Demuchy a dotyczące
znajomości tańców i muzyki.

my, by jak najszybciej mogli tarzać się w śniegu, lepić bałwana i
korzystać z innych białych szaleństw.
W zabawach konkursowych uczestniczyli wraz z młodymi tancerzami ich rodzice,
którzy mieli także okazję zaprezentować na parkiecie umiejętności taneczne, towarzysząc swoim
dzieciom.

Przyznacie, że zima bez śniegu nie należy do najpiękniejszych pór roku - pochmurne dni, opady deszczu, na ulicach
szaro i ponuro. Jedynie dekoracje świąteczno ożywiają nieco ten
bezbarwny widok. Mamy zimę, ale niestety tylko tę kalendarzową. Czyżby astronomiczna o nas zapomniała? Oby tylko potem
nie chciała sobie przedłużyć pobytu i pozostać u nas do maja.
Mimo, że 2007 rok panuje już od paru dni, my powrócimy
pamięcią do roku poprzedniego, by przedstawić Wam relację
o tym wszystkim, co działo się w grudniu w Młodzieżowym Do-

Koncert charytatywny

mu Kultury. A imprez u nas nie brakowało. Jeśli chcecie poznać
szczegóły, zapraszamy do lektury.

W pierwszą niedzielę grudnia, jak co roku, rozpoczęła się akcja
charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Młodzieżowy Dom
Kultury chętnie włącza się do tej pięknej akcji, organizując koncert charytatywny.

W tym roku koncert rozpoczął się o godzinie 15 w Sali Widowiskowej Biłgorajskiego Centrum
Kultury. Biletem wstępu na imprezę
był „dar serca” – żywność, zabawki,
przybory szkolne, czyli to wszystko,
co może wspomóc potrzebujące rodziny i ich dzieci.
Na scenie BCK prezentowały się niemal
wszystkie grupy sceniczne działające przy
MDK. Widownia mogła więc podziwiać wokalistów, tancerzy, młodych aktorów. Występy
podopiecznych MDK bardzo się podobały, o
czym świadczyły gromkie brawa po każdej
prezentacji. Koncert prowadziła pani Renata
Socha, wicedyrektor MDK oraz szef sztabu
Akcji PDPZ przy MDK.

Celem organizowanego koncertu była przede wszystkim pomoc materialna dla najbardziej potrzebujących i cel ten został osiągnięty. Zebraliśmy : 9 kg mąki, 23 kg cukru, ryż-kasza i makaron to 69
opakowań, 21 konserw, 19 szt. herbat-kakao, 116 szt. czekolad, 53 szt.
wafli, 19 op. ciastek, 22 op. chrupek, 15 op. cukierków, 29 szt. dżemówdeserów, 4 szt. napojów, 53 maskotki oraz 5 kg odzieży.
Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy.

Magia Świąt...
7 grudnia 2006 r. w galerii MDK odbyło się otwarcie wystawy „Magiczne Święta”.
Dzieci z pracowni prowadzonej przez
Annę Świcę przygotowały prace o tematyce
bożonarodzeniowej i dzięki temu w sali wystawowej zapanowała świąteczna atmosfera.
Wśród wykonanych prac największe
zainteresowanie wzbudziły motywy świąteczne wykonane farbami witrażowymi. Pojawia
się w nich święty Mikołaj z prezentami, choinki ozdobione zabawkami, czy anioły. Dzieciom święta kojarzą się także z zabawami na
śniegu i lepieniem bałwana, których w tym roku wyjątkowo brakuje.
W uroczystości otwarcia uczestniczyli rodzice dzieci i ich dziadkowie.
Władze samorządowe reprezentował Sekretarz Miasta Biłgoraj – Bogdan Kowalik.
Podczas
wernisażu
wręczone zostały nagrody
i wyróżnienia dzieciom, które
uczestniczyły w konkursach
plastycznych - IV Międzynarodowym Konkursie „Tęczowy
Kalendarz” i XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Barwy Jesieni”.
Dla wszystkich była to
wzruszająca, pełna emocji uroczystość.
Tym
bardziej,
że wzięli w niej udział także byli wychowankowie pani Aliny Szubiak. Większość dzieci uczestniczyła w niej jednak po raz pierwszy. Nie obyło się też bez
łez najmłodszych wychowanków, bo przecież nie wszyscy mogli otrzymać
nagrody. Osłodą dla wszystkich wychowanków Anny Świcy i Ireny Zając
były czekoladowe Mikołaje i tradycyjnie przygotowany stół ze słodyczami i
owocami.
Wystawę będzie można oglądać do 5 stycznia 2007 r.
Anna Świca

„Laur Rzecha”
W dniach 5-6 grudnia w Rzeszowie odbył się festiwal taneczny
„O Laur Rzecha". W Festiwalu tym wzięły udział grupy taneczne
z naszego Domu Kultury w Biłgoraju, które zakwalifikowały się do
prezentacji artystycznych - Zespół Tańca Współczesnego „ADA”
prowadzony przez panią Edytę Buczek oraz Klub Tańca Towarzyskiego „IMPULS”, podopieczni pani Urszuli Demuchy.
W
festiwalu
brało
udział około 50 zespołów
z terenu całego kraju. Wśród
wyróżnionych grup znalazła
się „ADA” z układem „Irlandzka ballada”. Okazało się
to wielkim sukcesem, gdyż
poziom festiwalu był bardzo
wysoki. Świadczy o tym fakt,
iż wśród uczestników Festiwalu znalazł się wicemistrz świata w młodzieżowych formacjach tańca współczesnego, grupa „Kornele”.
Impreza była świetnie przygotowana i bardzo ciekawa. Rodzice
i dzieci, którzy brali udział w wyjeździe wrócili zadowoleni
i usatysfakcjonowani
ze
szczerym
postanowieniem
udziału
w kolejnym festiwalu w roku 2007.
Edyta Buczek

Sukcesy plastyków
Po raz kolejny w tym roku szkolnym wychowankowie Anny Świcy zdobyli nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych. To wielka zasługa
zarówno wychowanków, jak i rodziców, którzy tak chętnie przyprowadzają
swoje dzieci na zajęcia pozaszkolne.
W III Powiatowym Konkursie Plastycznym „Mój Anioł”, organizowanym przez MDK w Krasnymstawie nagrodzono pracę Karoliny Szubiak
(9 lat) oraz wyróżniono pracę Alicji Kopacz (6 lat). Otwarcie wystawy i rozdanie nagród odbyło się 20 grudnia w Krasnymstawie.

W XV Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj, gwiazdko złota”, organizowanym przez MDK Nr 1 w Tychach nagrodę
otrzymała Olga Zawiślak (lat 7) zaś prace Magdaleny Mazur (lat 6), Kamilii Omiotek (lat 9) oraz Aleksandry Piaskowej (lat 6) zakwalifikowano do
wystawy. Wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy odbędzie się 5 stycznia w
Tychach.
Pod koniec grudnia otrzymaliśmy informację o sukcesie Katarzyny
Maciochy, wychowanki pani Aliny Szubiak z grupy plastycznej. Praca Kasi
została zakwalifikowana do wystawy w VIII Międzynarodowym Konkursie
Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Dziecko i Pies”. Na konkurs
przysłano 15381 prac z 47 krajów. Komisja zakwalifikowała 556 prac do wystawy pokonkursowej, nagrodziła 64 prace. Małej artystce serdecznie gratulujemy wyróżnienia w tak prestiżowym konkursie plastycznym.

„A Światłość w ciemności świeci...”
Słowa z Ewangelii wg św. Jana to tytuł spektaklu bożonarodzeniowego, przygotowanego przez młodzież MDK, który można było zobaczyć w
piątek, 15 grudnia w Sali Dużej MDK.
Spektakl w reżyserii Joanny Łukaszczyk
opowiada o tym, co bliskie każdemu człowiekowi –
o wątpliwościach, o zachwianiach wiary; padają pytania dlaczego Bóg wybrał drogę zbawienia człowieka tak trudną i niepojętą dla ludzi, dlaczego stał się
Człowiekiem. Pada też opowiedz - Jezus przyszedł na
ziemię, by być dla ludzi "światłością", której nie
ogarnie żadna ciemność.
Światło
dodaje odwagi człowiekowi zagubionemu
i nieszczęśliwemu. Światło miłości
podzielone z drugim człowiekiem
staje się jeszcze mocniejsze
i bardziej widoczne dla świata; staje
się znakiem Emanuela - Boga obecnego pośród nas.

Sceny dialogowe odgrywane przez młodzież z Grupy teatralnej
przeplatały kolędy w wykonaniu wokalistów oraz chóru KOMBINEJSZYN
a także układy choreograficzne ADY oraz STYLU. W spektaklu wzięła udział
także TANEW,
która wykonała
piękną
kolędę
"Gdy się Chrystus rodzi", przy
akompaniamencie
Kapeli.
Scenografię do
spektaklu przygotowała
Anna
Świca,
plastyk
MDK.
Spektakl
obejrzeli nauczyciele, pracownicy, wychowankowie MDK i ich rodzice a także zaproszeni
goście, między innymi Wicestarosta Biłgorajski, pan Stanisław Schodziński.

Szachowe mistrzostwa w MDK
W sobotę, 16 grudnia Młodzieżowy
Dom Kultury w Biłgoraju gościł najlepszych
szachistów naszego powiatu. Do „Szachowych Mistrzostw Powiatu Biłgorajskiego Kobiet, Mężczyzn i Juniorów do
12 i 18 lat” zgłosiło się czterdziestu graczy (w tym osiem dziewcząt). Pomysłodawcą i organizatorem imprezy jest pan
Artur Kimak, nauczyciel MDK.
W tegorocznych zmaganiach młodzież atakowała już od startu. Finisz należał do siedemnastoletniego Wojciecha Biszczanika z MDK, który
ukończył turniej ze 100% wynikiem, z ogromną, 2-punktową przewagą na
mecie w klasyfikacji OPEN! Puchar należny mistrzowi naszego powiatu, wręczony przez panią dyrektor MDK – Annę Iskrę, długo będzie przypominał
Wojtkowi ten wspaniały sukces. Kolejne miejsca „na podium” zajęli: Albin
Jaworski i Jerzy Strzałka (po 7pkt.), reprezentanci BCK.
Wśród kobiet pierwsze miejsca zajęły, kolejno: Aleksandra Kuna
(Wola Radzięcka), Maria Koziara (MDK Biłgoraj) i Katarzyna Pachecka (Biłgoraj).

Pierwsze
miejsca
w kategorii Juniorzy do lat 18:
Wojciech Biszczanik, Dawid
Dzido (Dereźnia), Łukasz Mędykowski (MDK); Juniorzy do
lat 12: Damian Kołdyj, Dominik Bryła (obaj Wola Radzięcka), Konrad Michoński
(Aleksandrów).
Najmłodszym uczestnikiem turnieju był 4,5-letni(!)
Jasio Kornik z Biłgoraja. Aż
czternastu zawodników wypełniło normy na wyższe kategorie szachowe!
Nowych adeptów królewskiej gry serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w
zajęciach sekcji szachowej MDK w Biłgoraju (ul. Nadstawna 56a). Spotykamy się w poniedziałki o godz. 18:30 oraz w środy o godz.17:30.
Artur Kimak

Kolędowanie w MDK
Tuż przed Świętami, 21 grudnia w MDK odbył się „wieczór kolęd”,
zorganizowany przez pana Wiesława Zająca i jego podopiecznych. Młodzi
wokaliści zaśpiewali przepiękne kolędy i pastorałki przy akompaniamencie
nauczyciela. Towarzyszyli im ich rodzice i dziadkowie. Wszyscy zgromadzeni
na wieczorze poczuli magię Świąt, którą zanieśli do swoich domów.
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