
    

 
   

 

 

  
Tegoroczny luty, mimo że to najkrótszy miesiąc, przyniósł 

chyba wszystkim uczącym się dużo przyjemności. Po pierwsze, 

połowa spośród 28 dni był to czas beztroskiego odpoczynku od 

szkoły, bowiem trwały ferie zimowe (niestety prawie bez śniegu). 

Po drugie,  w lutym obchodziliśmy najbardziej romantyczne 

święto – Dzień Zakochanych, była więc okazja, by wyznać 

uczucie osobie, którą darzy się szczególną sympatią. Po trzecie, 

trwał karnawał, który pod koniec lutego miał swój finał – czyli 

ostatkowe imprezy. Wcześniej była okazja, by bez ograniczeń 

objadać się pysznymi pączkami w „tłusty czwartek”. Myślę, że te 

wszystkie lutowe przyjemności wprawiły Was w dobry nastrój, 

z jakim ruszyliście do szkół po feriach. 

Młodzieżowy Dom Kultury w trakcie ferii nie odpoczywał. 

W pierwszym tygodniu nasi nauczyciele przygotowali zajęcia 

otwarte dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Drugi 

tydzień w MDK był czasem szkoleń tanecznych, w których 

uczestniczyła młodzież uczęszczająca na zajęcia do naszej 

placówki. Szczegóły o tym, jakie były to zajęcia i co działo się na 

szkoleniach znajdziecie w naszej Gazetce. 
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Poezja serca... 

W tym roku nasz Dom Kultury już po raz drugi zorganizował 

Walentynkowy Konkurs Poetycki „Poezja Serca”, na który napłynęło 40 

prac uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

biłgorajskiego.  

Komisja w składzie: Renata Socha – wicedyrektor MDK, 

nauczycielka zajęć dziennikarskich,  Iwona Pawlos – polonistka, nauczycielka 

zajęć dziennikarsko-literackich MDK oraz Joanna Łukaszczyk – polonistka, 

nauczycielka zajęć teatralnych MDK nagrodziła i wyróżniła utwory 

następujących autorów: 

� w kategorii szkół gimnazjalnych: 

 
I miejsce – Emilia Chacia za utwór „Nie ufam miłości”, Publiczne 

                      Gimnazjum w Lipinach Dolnych (nauczyciel: Anna Deryło) 

 
II miejsce – Mateusz Cich za utwór „Na zawsze razem”, Gimnazjum 

                              w Soli (nauczyciel: Agnieszka Kurek-Cieplak) 

 

III miejsce - Sylwia Karpińska za utwór „Oczekiwanie”, Publiczne 

               Gimnazjum w Lipinach Dolnych (nauczyciel: Anna Deryło) 

 

Wyróżnienie - Celina Koguc za utwór „Kochałam”, Gimnazjum    

                      w Szyszkowie (nauczyciel: Grażyna Partyka) 

 

Wyróżnienie - Maria Karpińska za utwór „Miłość to woda” 

 Publiczne Gimnazjum w Lipinach Dolnych 

 ( nauczyciel Dorota Cich) 

 

� w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 

 

I miejsce - Anna Koszarna za utwór „W mojej bajce”, LO im. ONZ 

                     (nauczyciel: Jadwiga Rataj) 

 

II miejsce - Monika Malinowska za utwór „Kochane...”, LO im. ONZ 

                     (nauczyciel: Jadwiga Rataj) 

III miejsca nie przyznano 

 

Wyróżnienie – Agata Wołoszyn za utwór „Skryta w płaszczu snu” 

 



Wyróżnienie – Wojciech Wróbel za utwór „Znasz słowa poetów”,   
                      LO im. ONZ (nauczyciel: Jadwiga Rataj) 

 

Nagrodę indywidualną wicedyrektora MDK  otrzymała Marcelina Polar 
za utwór „Z delikatnością bananowego uśmiechu”. 

 
Laureaci konkursu otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, które 

wręczyła pani wicedyrektor MDK, Renata Socha. Imprezę prowadziła Justyna 

Warda z grupy telewizyjnej NAFALI. Nagrodzone utwory czytały dziewczęta 

z grup dziennikarskiej i literackiej, prowadzonych przez Iwonę Pawlos.  

 Imprezę uświetnił występ 

wychowanki pana Andrzeja Czernika ze 

Studia Wokalnego „Kombinejszyn” Beaty 

Ryczek, która zaśpiewała przepiękną piosenkę 
"Boję się" z musicalu "Romeo i Julia" . 

    Swój debiut miały podopieczne  

pani Agnieszki Boreckiej z grupy zajmującej 

się projektowaniem ubrań i modą, które 

zaprezentowały propozycje walentynkowych 

strojów. 

    Cieszy nas coraz większa liczba 

uczestników konkursu. Mamy nadzieję, że 

pisanie o miłości sprawia wiele radości i kolejne edycje konkursu będą 
cieszyły się jeszcze większą popularnością. 
 

     

 
Grupa teatralna w Świdniku 
 
 W dniach  7 – 10 lutego odbyła się impreza zatytułowana 
„Wokół teatru – I Wojewódzkie Spotkania Młodego Teatru 
w Świdniku”, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury. Celem 
spotkań była promocja twórczości młodzieży w zakresie teatru, 
integracja, wymiana doświadczeń, doskonalenie warsztatu aktorskiego 
członków grup przybyłych na imprezę, wśród których nie zabrakło 
przedstawicieli naszego Domu Kultury z grupy „Spontan”, pracującej 
pod kierunkiem pani Joanny Łukaszczyk. 

 

 Drugiego dnia Spotkań grupy teatralne prezentowały swoje 
spektakle. Młodzież z Biłgoraja pokazała etiudę teatralną „Deszcz”, 
wywołując rozbawienie wśród młodych widzów ze Świdnika. 

Oprócz występów w ramach imprezy odbyły się warsztaty 
teatralne prowadzone przez Stowarzyszenie Teatralne „Chorea” 
z Lublina oraz warsztaty taneczne i wokalne, prowadzone przez 
instruktorów MOK. 

Młodzi aktorzy obejrzeli także widowiska teatrów 
występujących gościnnie: spektakl „Taksówka” Studia Teatralnego 
„Koło” z Warszawy oraz sztukę „O nas Paranojas” Teatru Tańca „Es” 
z Lublina. 

Spotkania w świdniku były dla młodzieży okazją do poznania 
rówieśników z terenu województwa zajmujących się teatrem, okazją 
do wymiany doświadczeń, pomysłów, inspiracji. Z pewnością 
zaowocuje to w dalszej pracy naszych młodych aktorów. 
 
 
FERIE w MDK 

 

� zajęcia otwarte 

 
Tradycyjnie w pierwszym 

tygodniu ferii zimowych 

nauczyciele MDK przygotowali 

zajęcia dla dzieci i młodzieży miasta 

Biłgoraja. Z oferty skorzystali 

głównie uczniowie szkół 

podstawowych, uczestniczący 

w zimowiskach szkolnych.  

Pierwszego dnia ferii 

odbyły się zajęcia teatralne, 

prowadzone przez panią Joannę 
Łukaszczyk. Uczestniczyły w nich uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 

w Biłgoraju. 

 
We wtorek odbył się konkurs plastyczny poświęcony pamięci Izabeli 

Przybyłek - wieloletniej nauczycielce zajęć plastycznych w MDK. 

 

 



Konkurs przeprowadziły 

panie  Irena Zając i Anna Świca. 

W działaniach plastycznych 

uczestniczyli uczniowie 

z zimowisk ze Szkoły Podstawowej 

Nr1 i Miejskiego Zespołu Szkół 

w Biłgoraju. 
 

 

 

Również we wtorek odbyły się 
zajęcia dziennikarskie, które prowadziły 

panie Iwona Pawlos i Renata Socha. 

Uczestnicy mieli okazję dokonać 
pierwszych nagrań telewizyjnych. 

Przeprowadzone zostały także ćwiczenia 

dykcyjne, zabawy i konkursy czytania 

trudnych tekstów. 

 

 

W środę na zajęcia z tańca 

disco prowadzone przez panią 
Agnieszkę Wolanin przybyły dzieci 

ze Szkoły Podstawowej Nr 1. Odbył 

się też konkurs tańca disco dla 

wszystkich uczestników tych zajęć. 
 

 

W tym samym czasie na 

galerii MDK trwały zmagania 

plastyczne w kolejnym konkursie 

przygotowanym przez Annę Świcę. 
Dzieci malowały postacie bajkowe. 

 

 

 

 

 

 

W czasie trwania akcji „Ferie” w Młodzieżowym Domu Kultury 

można było również uczestniczyć w przygotowanych na czwartek i piątek 

zajęciach szachowych, wokalnych oraz obejrzeć wystawy na galerii i w tzw. 

Przedsionku Młodych Talentów.  

          W  zajęciach feryjnych w pierwszym tygodniu w MDK uczestniczyło 

łącznie ponad 200 dzieci.  

 

 

� Szkolenia taneczne 
 
 

Drugi tydzień ferii w naszej placówce to czas wzmożonej pracy naszych 

zespołów. W godzinach przedpołudniowych odbywały się normalne zajęcia   

oraz szkolenia taneczne. 

Od poniedziałku do środy w szkoleniach uczestniczyły grupy: Zespół Tańca 

Współczesnego ,,ADA” pani Edyty Buczek, Klub Tańca Towarzyskiego 

,,IMPULS” pani Urszuli Demuchy, a od środy do piątku odbywały się 
szkolenia dla grup Zespołu Tańca Ludowego ,,TANEW”, pracujących pod 

kierunkiem pani Anny Iskry oraz pani Barbary Gmyz. 

          Dla ZTL 

„TANEW” był to 

czas wzmożonej 

pracy, bowiem w 

kwietniu zespół 

będzie świętował 

Jubileusz 25-lecia 

działalności. Z tej 

okazji 29 kwietnia 

odbędzie się duży 

koncert galowy. Na tę 
okoliczność zespół 

przygotowuje nowe układy, między innymi 

tańce romskie. Pani Barbara Gmyz 

pracowała nad odtworzeniem starego 

układu krakowskiego opracowanego przez 

p. Annę Iskrę. Grupie akompaniuje pan 

Andrzej Czernik – nauczyciel zajęć 
wokalnych w MDK. 

 

 

 



 

Również młodzież ze 

starszej grupy pracowała 

nad programem 

tanecznym. Na zajęciach 

przypominane zostały 

dawne układy taneczne, 

szlifowano kroki 

i poprawiano technikę. 
W trakcie warsztatów 

został także przygotowany 

nowy układ tańców sitarzy 

biłgorajskich. A wszystko 

to pod czujnym okiem 

kierownika i choreografa zespołu Anny Iskry  

 

przy akompaniamencie Jarosława Kloca 

– nauczyciela MDK, na co dzień pracującego 

z Kapelą. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapowiedzi: 

• 8 marca w Sali ogólnej o godz. 16 rozpocznie się wieczór filmowy dla 

grup młodzieżowych. 

 

• 14 marca w Sali dużej MDK odbędzie się koncert charytatywny 

„Ziarnko do ziarnka”, z którego dochód zostanie przekazany na rzecz 

Fundacji Pomocy Dzieciom „KRZYK”. Koncert przebiegać będzie w 

dwóch częściach – w pierwszej, o godz.10.30 zaprezentują się 
najmłodsi podopieczni naszej placówki, zaś w części drugiej, 

o godz.11.30 swój program artystyczny pokażą grupy młodzieżowe. 

 

• 15 marca w Galerii MDK o godz. 16.30 zostanie otwarta wystawa 

dziecięcych prac plastycznych wykonanych przez podopiecznych pani 

Anny Świcy, zatytułowana „Radość tworzenia. Portret zbiorowy”. 

 

• 21 marca na Sali dużej młodzież z grupy teatralnej „Spontan” 

zaprezentuje spektakl premierowy „zielone pudełko”. 
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