
    

 
   

 

 

  
No i mamy zimę! Co prawda trochę rozkapryszoną, na 

przemian pada śnieg i deszcz, ale w końcu zrobiło się biało. 

Miejmy nadzieję, że taka aura utrzyma się przez najbliższe 

tygodnie, bo przecież niebawem początek ferii. Dla uczniów 

szkół podstawowych, którzy nie wyjadą w tym okresie na 

zimowiska, Młodzieżowy Dom Kultury przygotował ciekawą 

ofertę zajęć. O szczegółach przeczytacie w gazetce, a relację 

o tym, jak wyglądały takie zajęcia, znajdziecie w lutowym 

numerze „NaFali”. 

Ferie to przyszłość a w naszej gazetce przybliżymy Wam 

nieco faktów z przeszłości, czyli przekażemy informacje o tym, 

co działo się u nas w minionym miesiącu. Jak zwykle imprez 

było sporo, nasi wychowankowie brali udział w ważnych 

turniejach, odnosili sukcesy. Zachęcamy do zapoznania się ze 

szczegółowymi relacjami. 

 

 

 

 

 

Nr 5 2006/2007 

styczeń 

15 lat Zespołu Tańca Współczesnego ADA 

        25 stycznia Młodzieżowy Dom Kultury świętował piękny jubileusz – 

właśnie minęło 15 lat od kiedy pierwsze tancerki ADY rozpoczęły pracę pod 

kierunkiem pani Edyty Buczek.  

      „Zatańczmy to jeszcze raz” to 

tytuł koncertu, jaki na tę okoliczność 
przygotowała pani Edyta ze swoimi 

wychowankami.  Widownia 

zgromadzona w Biłgorajskim Centrum 

Kultury miała okazję podziwiać wiele 

układów choreograficznych, także 

tych, nad którymi ADA pracowała 
kilka lat temu.  
    Koncert podzielony był na cztery 

tematyczne części – I miała charakter 

liryczny, ADA zaprezentowała tańce 

irlandzkie; II – poświęcona była Edith Piaf i kulturze francuskiej lat 20-tych i 

30-tych ubiegłego stulecia; część III – to pokaz tańców stylizowanych na 

średniowieczne i renesansowe; ostatnia część poświęcona była żywiołom. W 

koncercie wystąpili także: zespół „Belriguardo” z MDK w Lublinie, Koło 

Szermierki Dawnej „Gladius” z BCK, Teatr Poezji i Tańca z BCK, grupa 

teatralna „SPONTAN” z MDK, wokalistka „Kombinejszyn” – Kamila 

Remiśko oraz KTT „IMPULS” z MDK.  

        Na koncert 

przybyło wielu gości, 

między innymi 

przedstawiciele władz 

miejskich 

i powiatowych, dawni 

tancerze ADY, rodzice, 

sympatycy. Wszyscy 

byli pod wrażeniem 

poziomu i estetyki 

prezentowanych 

tańców. Po koncercie 

pani Edyta i jej zespół 

otrzymali gratulacje, życzenia oraz upominki od Starosty Biłgorajskiego, 

Burmistrza Miasta Biłgoraj, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” oraz 

dyrekcji MDK. Pani Anna Iskra wyraziła dumę z posiadania tak 

 

 



wykwalifikowanego nauczyciela, jakim jest pani Edyta oraz tak świetnego 

zespołu, zdobywającego nagrody na ogólnopolskich imprezach tanecznych. 

    Po uciechach duchowych i gratulacjach był czas na uciechy cielesne, 

mianowicie na pyszny tort jubileuszowy. Po odśpiewaniu „sto lat” wszyscy 

podopieczni wraz z rodzicami i nauczycielami MDK delektowali się słodkim 

poczęstunkiem. 

      Pani Edycie oraz całemu Zespołowi ADA życzymy wytrwałości i zapału 

do dalszej pracy, niech przyniesie ona wiele satysfakcji i sukcesów 

scenicznych. 

 

 

Wytańczone sukcesy 

20 stycznia w Tomaszowie 

Lubelskim zorganizowane 

zostały Mistrzostwa 

Województwa Lubelskiego 

w  Tańcu Disco – „Grand 
Prix”. Organizatorem imprezy 

był Tomaszowski Dom Kultury. 

Na mistrzostwach nie zabrakło 

reprezentacji z naszego Domu 

Kultury. Podopieczne pani 

Agnieszki Wolanin ze Studia Tańca „STYL” startowały w każdej kategorii 

wiekowej. Ich występy zostały docenione przez komisję Mistrzostw. 

W poszczególnych konkurencjach dziewczęta zajęły miejsca: 

• disco solo dzieci: Martyna Pluta - VI miejsce  

• disco duety dzieci: Anna Jargieło, Iza Rejman – I miejsce 

Martyna Pluta, Michalina Garbacka – III miejsce 

Joanna Brodziak, Klaudia Bednarz – VII miejsce 

• disco mini formacja dzieci: STYL VII - II miejsce 

                                            STYL VI – IV miejsce 

• disco solo dorośli: Agata Kupczak – I miejsce 

                             Katarzyna Bulicz – III miejsce 

                            Magdalena Margol – IV miejsce 

• disco duety dorośli: Agata Kupczak, Natalia Kupczak – II miejsce 

Alicja Przytuła, Małgorzata Kozłowska – IV miejsce 

 

Magdalena Margol, Katarzyna Bulicz – V miejsce 

Katarzyna Baryła, Monika Rejman – VI miejsce 

• mini formacje dorośli: STYL IV – II miejsce 

                     STYL III – III miejsce 

 

Sukcesy dziewcząt ze STYLU są znaczące, bowiem w imprezie wystartowało 

ponad 200 tancerzy z terenu województwa. Serdecznie gratulujemy. 

 

Wystawy w MDK 
 

 

„Karnawał, karnawał...” 
   

Na początku stycznia w oknach naszego Domu Kultury umieszczone 

zostały prace wychowanków Anny Świcy. Okres prezentacji obecnej 

wystawy zbiegł się z czasem karnawału, co pozwoliło najmłodszym 

wychowankom pokazać w swoich rysunkach bale przebierańców - radość 
zabawy, ruch, kolor i światło. Najmłodsze dzieci chętnie podejmują tematykę 
związaną z zabawą, identyfikacją z ulubionymi bohaterami książek, filmów. 

Prezentacja w oknach pozwala na szersze zapoznanie się z działalnością 
pracowni plastycznej wszystkim odwiedzającym placówkę, a dzieciom, ich 

rodzinom, koleżankom i znajomym na poczucie dumy z osiągnięć 
plastycznych. 

 

Anna Świca 

  „Urok martwych natur” 

  Przedsionek Młodych Talentów w MDK jest, obok Galerii, miejscem, 

gdzie nauczyciele plastyki prezentują dokonania swoich podopiecznych. 

Umieszczona tu na początku miesiąca niewielka wystawa zatytułowana „Urok 

martwych natur” prezentuje fragment dorobku młodych artystów z pracowni 

plastycznej dla młodzieży prowadzonej przez Annę Świcę. Pomimo 

monotematyczności ekspozycji, pewnego rodzaju niepopularności tematyki, 

jaką jest martwa natura, autorzy prac wykazali się wrażliwością oraz 

wyczuciem koloru i formy.  

 

 

 



„Świat kolorów” 
18 stycznia w Galerii MDK odbył 

się wernisaż prac plastycznych 

wychowanków pani Ireny Zając. Wystawa 

nosi tytuł "Świat kolorów".  

Jak piękny to świat mogli przekonać 
się wszyscy, którzy przybyli na otwarcie 

wystawy w czwartkowe popołudnie. Magia 

barw zachwyca i koi oczy przyzwyczajone 

już do szarości za oknem. Obecna na 

wernisażu Dyrektora MDK, pani Anna Iskra stwierdziła, że pobyt w Galerii 

jest swoistą "terapią kolorem". 

  Autorami prezentowanych prac są w większości dzieci w wieku 8-11 

lat. W Galerii można także 

zobaczyć kilka prac 17- letnich 

podopiecznych pani Ireny. 

       Wystawę będzie można 

oglądać przez miesiąc. Zapraszamy 

wszystkich, którzy tęsknią już za 

soczystymi barwami wiosny i lata. 

Gwarantujemy, że pobyt w naszej 

Galerii przybliży te pory roku 

i z pewnością wpłynie pozytywnie 

na nastrój. 

 

 

Sukcesy plastyków 
 

Na początku stycznia otrzymaliśmy informację o rozstrzygnięciu 

15 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Witaj gwiazdko 
złota”, organizowanego prze MDK nr 1 w Tychach. Na konkurs napłynęło 

1238 prac z 38 placówek kulturalnych i oświatowych. Komisja konkursowa 

nagrodziła 37 prac, wyróżniła 47 i 224 zakwalifikowała do wystawy 

pokonkursowej. 

Wśród nagrodzonych autorów prac jest wychowanka pani Anny 
Świcy – Olga Zawiślak (lat 7). Także do wystawy zakwalifikowano prace 

podopiecznych pani Ani – Magdy Mazur (lat 6), Kamilii Omiotek (lat 9) oraz 

Aleksandry Piaskowej (lat 6). 

Nauczycielce i małym artystom serdecznie gratulujemy. 

 

 

 

Zagraliśmy razem z Orkiestrą... 
 
 W niedzielę, 14 stycznia,  już po raz 15 zagrała w całej Polsce 
i poza jej granicami Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczna 
akcja miała na celu zebranie funduszy dla ratowania życia dzieci 
poszkodowanych w wypadkach i na naukę udzielania pierwszej 
pomocy. 
 MDK, jak co roku, przygotował na tę okoliczność obszerny 
program artystyczny, który został pokazany w ramach dużego 
koncertu organizowanego przez Biłgorajskie Centrum Kultury. Na 
scenie BCK zaprezentowało się większość grup scenicznych, 
działających w naszym Domu Kultury. W ten sposób nasi nauczyciele 
i wychowankowie chcieli pokazać, iż rozumieją i wspierają tak ważne 
i potrzebne działania. 
  

Dla Babci i Dziadka zamiast laurki... 

             

          21 i 22 stycznia to dni, w których myśli każdego człowieka, zarówno 

kilkuletniego, jak i dorosłego, powinny kierować się ku najbliższym 

i najserdeczniejszym osobom – ku babci i dziadkowi. Jedni mogą życzenia 

złożyć osobiście, inni telefonują, wysyłają kartki pocztowe, a ci, których 

dziadkowie już odeszli, o ile jest to możliwe, nawiedzają groby, wyrażając swą 

pamięć modlitwą.  

         Nasi wychowankowie uczcili to święto, przygotowując programy 

artystyczne w swoich grupach. 

         19 stycznia, w piątek, na Sali 

dużej MDK podopieczni pani 

Urszuli Demuchy z Klubu Tańca 

Towarzyskiego „IMPULS” 

przygotowali pokaz taneczny dla 

swoich dziadków. Wystąpiły 

formacje oraz pary turniejowe. 

 



Wiele osób z widowni nie ukrywało wzruszenia, bowiem dla babci i dziadka 

nie ma nic piękniejszego niż przygotowany specjalnie dla nich pokaz 

ukochanych pociech. 

         22 stycznia wychowankowie pani Anny Świcy zaprosili do pracowni 

plastycznej swoje babcie i dziadków. Spotkaniu towarzyszyło motto: 

        „Babcia zachowuje wszystkie rysunki podarowane jej przez wnuki. Potrafi 

dostrzec ich wartość. Dla niej są bezcenne.” -  Vilet Patience. 

      Dzieci z dwóch młodszych grup przygotowywały się do tego święta od 

kilku tygodni. Jednym z tematów podczas zajęć było pokazanie swoich 

dziadków w czasie pracy, odpoczynku, zabawy z wnukami. Dzieci 

przygotowały także portrety swoich babć i dziadków, które wręczone zostały  

podczas spotkania. 

Ukazane przez małych 

artystów wizerunki były na 

tyle adekwatne, 

iż pozwalały odgadnąć kto 

widnieje na portrecie.    

     Spotkanie uświetnione 

zostało recytacją wierszyków okolicznościowych w wykonaniu dwojga 

podopiecznych, Karoliny Szubiak i jej brata Huberta. Dla wszystkich 

przybyłych na spotkanie czekały słodycze. 

Anna Świca 

 

Grzegorz i Małgorzata na turniejowym parkiecie 

 
        21 stycznia w Krakowie odbył się XXXII Puchar Wieczystego. 

Specyfika tego turnieju w odróżnieniu od regulaminowych imprez 

ogólnopolskich, polega na rozgrywaniu finałów w poszczególnych tańcach. 

Start naszej pary z KTT „IMPULS” był dobrą rozgrzewką przed 

nadchodzącym sezonem tanecznym. 

 

Karnawałowy bal 

29 stycznia w Sali Dużej MDK odbył się bal karnawałowy dla 

wychowanków MDK. Imprezę przygotował Samorząd Wychowanków.  

W godz. 16.30 – 18.30 bawili się najmłodsi podopieczni z grup MDK. 

Większość z nich przyszła na zabawę w barwnych kostiumach. Osoby 

w najciekawszych strojach otrzymali tytuł Królowej i Króla Balu. Odbyły się 
konkursy, w których wyłoniono najlepszych tancerzy. 

 W godz. 19.00 – 21.30 bawili się starsi wychowankowie. Ta część 
imprezy nie była już tak barwna, bowiem nikt z młodzieży nie przyszedł 

w karnawałowym przebraniu. Mimo to młodzi ludzie bawili się równie dobrze 

jak ich młodsi koledzy. 

 

 

Epitafium dla Izy 

 
To już cztery lata... 

31 stycznia 2003 roku zmarła Iza Przybyłek. Rzadko kiedy trafia się taki 

nauczyciel jak ona, taki człowiek... Zawsze miła, uśmiechnięta, chyba czasami 

aż do przesady. W kręgu przyjaciół nazywaliśmy ją „Dziękuję bardzo”. Te 

słowa były związane z jej osobą nierozerwalnie. Znałam ją tylko z pracy, lecz 

kiedy odchodziła wiedzieliśmy, że tracimy wspaniałą koleżankę, którą wbrew 

ukutemu powiedzeniu - „nie ma ludzi niezastąpionych” - trudno jest zastąpić. 
Czasami zdarza mi się czuć jej obecność. Wierzę, że z błękitnego 

okna niebios patrzy na nas, a może tylko na mnie. Przecież po wielu latach 

zostałam wreszcie nauczycielką plastyki, jak ona, i mając taki wzór nie 

potrafię nie myśleć, co zrobiłaby Iza, jak się zachowała? 

 Teraz my chcemy powiedzieć Ci „Dziękujemy bardzo”. 
Anna Świca 
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