Wyśpiewane sukcesy

Nr 7 2006/2007

4 marca w Biłgorajskim Centrum Kultury odbył się Festiwal Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej "Pogodna Nutka". Nie zabrakło na nim naszych
wychowanków. Soliści Studia Wokalnego „Kombinejszyn”, pracujący pod
kierunkiem pana Andrzeja Czernika zdobyli wiele nagród:

marzec
•

W kategorii wiekowej
od 7 do 10 lat
I miejsce
wyśpiewały: Magda
Koman i
Justyna
Brytan;

•

w kategorii od 11 do 14 lat I miejsce przyznano Monice Rapie,
a wyróżnienie otrzymała Beatka Ryczek;

•

w kategorii wiekowej powyżej 15 lat,
Emil Węgrzyn okazał się najlepszym
wokalistą i tym samym zdobył I
miejsce, natomiast Kamila Remiśko
zdobyła III miejsce.

I mamy wiosnę! Nareszcie... O dziwo w tym roku ta
piękna pora przyszła punktualnie. Co prawda pierwszy dzień
wiosny był pochmurny i deszczowy, ale już kolejne nie
pozostawiały wątpliwości, jaka pora roku króluje. Wokół coraz
więcej jej zwiastunów – pąki na drzewach, kwitnące kwiaty oraz
słońce na niebie i na twarzach przechodniów. W taką piękną
pogodę trudno się nie uśmiechać.
Wiele powodów do uśmiechu w minionym miesiącu mieli
także wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury. Wyjazdy
na konkursy, przeglądy, festiwale przynosiły same sukcesy –
podopieczni MDK przywozili z nich nagrody i wyróżnienia, dając
tym samym swoim nauczycielom i opiekunom wiele powodów do

Nauczycielowi i jego wychowankom
serdecznie gratulujemy.

radości i dumy. Oby ta radosna wiosenna passa trwała jak
najdłużej.
O tym, jakie to były sukcesy przeczytacie w naszej
gazetce.

Mistrzostwa ze „STYLEM”

Wiosennie pozdrawiamy.
Sukcesem zakończył się start podopiecznych pani Agnieszki Wolanin
ze Studia Tańca „STYL” w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego
w Tańcu disco „Grand Prix – Łabuńki 2007”, które odbyły się 10 marca.

W kategorii „maluchy solo” zadebiutowały Eliza Pieczonka, zdobywając
V miejsce oraz Magdalena Starońska, która uplasowała się tuż za koleżanką,
na miejscu VI. W tej kategorii startowało 40 solistek.

Współczesnego ADA 3 i ADA 2,
pracujące pod kierunkiem pani Edyty
Buczek, podopieczne pana Andrzeja

W kategorii „dzieci – formacja free style” reprezentantki naszego
MDK zajęły najwyższe miejsce na podium.

Czernika

Gratulujemy i życzymy dalszych parkietowych sukcesów.

ze Studia

Wokalnego

"Kombinejszyn", wychowanki pani
Agnieszki Wolanin ze Studia tańca
"STYL"

Wspieramy potrzebujących

oraz

z Dziecięcego
„Ziarnko do ziarnka” to tytuł koncertu charytatywnego, jaki odbył się

Ludowego

tancerze

Zespołu

Tańca

"Sitareczka",

w Młodzieżowym Domu Kultury 14 marca. Była to czwarta edycja tej

przygotowani przez panią Barbarę

imprezy.

Gmyz. Koncert obejrzeli uczniowie

Każdego roku celem koncertu jest zebranie środków finansowych
i przekazanie

ich

osobom

potrzebującym,

ale

przede

wszystkim

Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks.
Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

uświadamianie i przypominanie dzieciom i młodzieży, że takie osoby są
wśród nich i naprawdę potrzebują pomocy. Ta
pomoc to nie zawsze pieniądze, ale też
kanapka w szkole na przerwie, długopis,
kartka bloku rysunkowego, a także uśmiech,
dobre słowo, rozmowa.
Dochód z tegorocznego koncertu, podobnie,
jak w roku ubiegłym, został przekazany na
potrzeby Fundacji Pomocy Dzieciom "Krzyk" w Biłgoraju.
Koncert odbył się w dwóch częściach. Przed każdą z nich pan Tomasz
Ferens z Fundacji "Krzyk" krótko opowiedział zebranej widowni na czym
polega działalność Fundacji.

W części drugiej, od godz.
11.45, przed uczniami Gimnazjum
Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej
w Biłgoraju

wystąpiły

grupy

młodzieżowe: ZTL "TANEW" grupa

starsza,

kierunkiem

pani

pracująca
Anny

pod
Iskry

i grupa młodsza, podopieczni pani Barbary Gmyz, wokalistki SW
"Kombinejszyn", tancerki ze ST "STYL" oraz dziewczęta z grupy pani
Agnieszki Boreckiej, które zaprezentowały modę wiosenną.

W części pierwszej, o godz. 10.45, zaprezentowali się najmłodsi

Obie części koncertu poprowadzili wychowankowie pani Joanny

wychowankowie naszego Domu Kultury. Były to grupy: Zespół Tańca

Łukaszczyk z Grupy teatralnej "Spontan", którzy także przeprowadzili

aukcje prac plastycznych
wychowanków

MDK

z grup pani Anny Świcy,
pani Ireny Zając oraz pani
Agnieszki Boreckiej.
Cieszymy się, że dzieci
i młodzież

przyszli

na

koncert. Mamy nadzieję,
że uczestnictwo w nim przyczyniło się do przekonania ich, że każda, nawet
najmniejsza, pomoc dla potrzebujących jest cenna.

Sukcesy literackie
Miło nam poinformować, że dziewczęta z grupy literackiej, Agata
Wołoszyn i Marcelina Polar, zdobyły nagrody w III Wojewódzkim
Konkursie Literackim „Człowiek- na przełomie wieków- Wędrówki”.
Podsumowanie konkursu odbyło się 14
marca w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
w Lublinie. Laureatów i wyróżnionych
powitała pani Janina Biegalska, dyrektor
Ośrodka Kultury. Zgromadzeni mogli
usłyszeć również opinie członków jury.
Na konkurs nadesłano prawie 400
zestawów prac w czterech kategoriach
wiekowych. W kategorii szkół średnich
w dziedzinie prozy przyznano trzy
nagrody, w tym Agacie i Marcelinie.
Dziewczęta pracują pod kierunkiem
pani Iwony Pawlos.

Co nowego w Galerii MDK...
15 marca uroczyście otwarta została wystawa „Radość tworzenia. Portret
zbiorowy”, będąca swego rodzaju podsumowaniem dotychczasowej
działalności
pracowni
plastycznej prowadzonej przez
Annę Świcę.
Zawarte
w
pierwszym
członie tytułu słowa "radość
tworzenia"
nawiązują
do
radosnego, pełnego energii
podejścia do pracy twórczej.
Sztuka
dziecięca
jest
odzwierciedleniem
świata
wypełnionego
entuzjazmem,
zapałem,
promieniejącego
soczystymi barwami. Na wystawie nie mogły się znaleźć wszystkie powstałe
w ubiegłym półroczu prace, lecz te które zawisły na ścianach galerii
wprowadzają w świat dziecięcej imaginacji - fantastycznych zwierząt, pór
roku, ulubionych zabawek, wyobrażeń o świecie.
Motyw przewodni ekspozycji zapisany w tytule "Portret zbiorowy" nie
odnosi się tylko do dosłowności portretowego przedstawienia twórców, lecz
do przeglądu pracy pracowni. Jednak atrakcją są oczywiście własnoręczne
autoportrety małych artystów, które znalazły swoje miejsce na centralnej
ścianie wystawowej.
Fragment ekspozycji młodzieżowej zatytułowany został "Suplement
do wystawy - Portret zbiorowy". Niewielkie pomieszczenie przedsionka
zapełniły prace wykonane w różnorodnych technikach. Są efektem zarówno
inspiracji pracami wielkich twórców, wyobraźni, jak i pracy z modelem.
Uroczystość zgromadziła młodych artystów w towarzystwie rodziców oraz
ich koleżanki i kolegów z innych grup pracujących w naszej placówce.
Tradycyjnego otwarcia wystawy dokonała Pani Renata Socha wicedyrektor MDK. Honorowym gościem wernisażu był wicestarosta
biłgorajski - Stanisław Schodziński. Dziękując za przygotowanie tej
prezentacji, jakby przeczuwając prezentowaną tematykę obrazków wiosennych widoków pełnych kwiatów i symbolu wiosny bocianów - wręczył
Pani Annie Świcy książkę promującą Powiat Biłgorajski z motywem bociana
na okładce.
Anna Świca

Sukcesy w Krasnymstawie

Pożegnaliśmy zimę...
Tradycyjnie, 21 marca,

Blisko 350 młodych artystów przyjechało do Krasnegostawu
ze swoim tanecznym repertuarem na III Spotkania
Taneczne
„Marcedance”, zorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury. Impreza
odbyła się 17 marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr1. W konkursie
wzięło udział 26 zespołów tanecznych w trzech kategoriach wiekowych, do
11 lat; w przedziale 12 – 15 lat
oraz powyżej 15 lat.

wychowankowie naszej placówki
pożegnali zimę.
W

symbolicznym

rytuale

topienia Marzanny wzięli udział
podopieczni pani Barbary Gmyz

W
każdej
kategorii
przyznano
po
dwóch
laureatów. Jury miało trudne
zadanie, by wybrać najlepszych,
bowiem każda grupa solidnie
przygotowała się do przeglądu.
Po obradach, puchar i tytuł
laureata imprezy w kategorii do
11 lat, otrzymała grupa ADA 2
z naszej placówki , pracująca pod

z Dziecięcego Zespołu Tańca
Ludowego

oraz

dziewczęta z młodszej grupy Studia Tańca „Styl”, pracujące pod kierunkiem
pani Agnieszki Wolanin.
Mamy nadzieję, że zima odpłynęła od nas jak Marzanna nurtem Białej Łady.

kierunkiem pani Edyty Buczek.
W
trzeciej
kategorii
wiekowej, powyżej 15 lat, tytuły
laureata zdobyły dwie grupy
z naszej placówki: Zespół Tańca
Ludowego TANEW, pracujący
z panią dyrektor MDK, Anną
Iskrą oraz grupa ADA 1, której
opiekunem
jest pani Edyta
Buczek.

„Sitareczka”

Spektakl „Marzenia najskrytsze?...”
 premiera w MDK
21

marca

grupa

teatralna SPONTAN,
pracująca

pod

kierunkiem

pani

Joanny Łukaszczyk, w
Sali

dużej

MDK

zaprezentowała spektakl
premierowy "Marzenia
niezwykłe?".

Na widowni zasiadła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ
w Biłgoraju wraz z opiekunami oraz nauczyciele MDK.

Dzień

później

w Internecie

ogłoszono

Trwający niespełna 25 minut spektakl to opowieść o młodym człowieku,

wyniki Przeglądu. Okazało

stojącym u progu dorosłości, który musi już teraz samodzielnie dokonywać

się, że jury po obejrzeniu 33

ważnych życiowych wyborów i drogi, którą będzie kroczyć. Młodzież

prezentacji

w spektaklu ważne treści przekazuje za pomocą ruchu, muzyki, gestów. Słów

przyznało grupie SPONTAN

jest niewiele, ale kiedy się pojawiają mówią o sprawach bolesnych dla

wyróżnienie

młodego człowieka.

poszukiwania formy dla teatru

Spektakl spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem ze strony młodej
widowni, którą z pewnością zmusił do zastanowienia się nad ważnymi dla niej
sprawami.

konkursowych

za „ciekawe

młodzieżowego”.
Mamy nadzieję, że te poszukiwania będą trwały nadal i przyniosą kolejne
ciekawe spektakle, czego grupie serdecznie życzymy.

 na scenie Centrum Kultury w Lublinie
24

marca

grupa

SPONTAN pokazała swój
spektakl

na

W dniach 28 – 29 marca w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbył się

„Scenie

Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Województwa Lubelskiego –

–

eliminacje powiatowe. Nie zabrakło na nim przedstawicieli naszego Domu

młodzieżowym przeglądzie

Kultury. Drugiego dnia Przeglądu na tarnogrodzkiej scenie wystąpiły

teatralnym

podopieczne pani Joanny Łukaszczyk z grupy teatralnej „Motylek”.

Młodych”

w

Centrum

Kultury w Lublinie.
Po

występie

Dziewczęta zaprezentowały spektakl „Bajkowe ploteczki”.
młodzi

aktorzy zobaczyli kilka przedstawień wykonanych przez grupy teatralne
z terenu województwa lubelskiego. Ponadto mieli okazję obejrzeć musical
„Józef” studenckiej grupy ITP, działającej przy Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Możliwość zobaczenia, jak „bawią się w teatr” inni młodzi ludzie
była dla młodzieży ciekawym doświadczeniem.

O teatrze ciąg dalszy...

Zapowiedzi:

Życzymy WAM
 28 kwietnia w Sali widowiskowej
Biłgorajskiego Centrum Kultury
odbędzie

się

Jubileuszowy

Koncert Galowy zorganizowany
z okazji

25-lecia działalności

Zespołu

Tańca

Pięknych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
niech przyniosą nadzieję
i nieustanną radość na każdy dzień.

Ludowego

Redakcja „NaFali”

TANEW. Rozpoczęcie imprezy
o godz. 17.
Serdecznie zapraszamy.
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