Młodzi aktorzy na lubelskiej scenie
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kwiecień
W pierwszych dniach kwietnia myśli niemal wszystkich
Polaków skupiały się wokół Tego, który odszedł przed rokiem,
wokół największego naszego rodaka – Jana Pawła II.
W tym roku czciliśmy pierwszą rocznicę Jego śmierci. Ten
temat
dominował w mediach elektronicznych, w prasie;
pojawiały się zdjęcia, filmy, reportaŜe, w których wspominano
Jego słowa, Jego przesłanie do ludzi, zwłaszcza do Polaków.
W MDK mieliśmy okazję gościć studentów Studium
Medycznego ze spektaklem poświęconym osobie Jana Pawła II.
Kwiecień jest miesiącem, który rozpoczyna w naszej
placówce wiosenny maraton imprez kulturalnych, to znaczy,
Ŝe właściwie kaŜdego tygodnia coś się dzieje, pomijając oczywiście
stałe zajęcia w grupach i kółkach zainteresowań. Koncerty,
konkursy plastyczne, wystawy, wyjazdy na festiwale i turnieje to
codzienność i tak juŜ będzie do samych wakacji. Ponadto w tym
roku MDK obchodzi 15 rocznicę swojej działalności, a to oznacza
dodatkowe imprezy okolicznościowe, między innymi uroczysty
koncert wychowanków 8 czerwca. Nie wybiegajmy jednak
w przyszłość. W tym numerze znajdziecie, tradycyjnie,
szczegółowe informacje o tym, co działo się w miesiącu
minionym.
Zapraszam do lektury.

Pod koniec marca w centrum Kultury w Lublinie ruszyła
28 edycja Sceny Młodych. Jest to konkursowy przegląd zjawisk
i zdarzeń amatorskiego ruchu artystycznego województwa
lubelskiego. Impreza ta ma na celu prezentację i promocję
dorobku artystycznego dzieci i młodzieŜy, zajmujących się
teatrem, tańcem, śpiewem, czy teŜ twórczością literackopoetycką.
Tegoroczna edycja Sceny Młodych rozpoczęła się
Przeglądem Teatrów MłodzieŜowych i Kabaretów, jaki odbył się
w dniach 30 marca – 1 kwietnia.
Grupa
z
naszego
Domu
Kultury, działająca
pod kierunkiem p.
Joanny
Łukaszczyk,
na
scenie
wystąpiła
ostatniego
dnia
Przeglądu,
prezentując „Toast,
czyli
rady
i przestrogi z piekła
rodem”. Jest to
pierwszy spektakl przygotowany przez grupę, którego premiera
miała miejsce na początku marca bieŜącego roku.
Udział w Przeglądzie był dla młodych artystów ciekawym
doświadczeniem. Mieli okazję pokazać efekt swojej pracy
szerszemu gronu odbiorców, zobaczyć dorobek sceniczny innych
młodzieŜowych grup teatralnych, porozmawiać z rówieśnikami
z innych miast województwa, wymienić się doświadczeniami
i pomysłami, co z pewnością w przyszłości zaowocuje nowymi
pomysłami scenicznymi.

Festiwalowe prezentacje rozpoczęły się 1 kwietnia

Festiwal w Warce

o godzinie 1000 i trwały do wieczora. Uczestniczyły w nich
W dniach 1-2 kwietnia w Warce odbył się VI Ogólnopolski
Festiwal
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63 grupy (820 osób). 7-osobowe jury składające się
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Ludowego Warka 2006r., organizowany przez Alicję Konarską -

do późnych godzin wieczornych. Wyniki tych obrad zostały

twórczynię Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowo-Estradowego
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Festiwal, jak co roku, poświęcony był ludziom poległym

Okazało

się,

w obronie Ojczyzny. Jego organizacja ma na celu nie tylko

Ŝe młodzieŜ, pracująca

prezentację

dorobku

pod kierunkiem pana

i wokalnych,

ale

artystycznego

przede

wszystkim

zespołów

tanecznych

uwraŜliwianie

młodego

A. Czernika zdobyła II

pokolenia na piękno i doniosłość dziedzictwa kulturowego

miejsce

i uświadamianie

„pieśń zespołowa”.

o wielkich

konieczności pielęgnowania tradycji i pamięci

ludziach, dla których

ojczyzna była największą

w kategorii

Serdecznie
gratulujemy występów i odniesionego sukcesu.

wartością..
Na takim Festiwalu
nie

mogło

młodzieŜy
placówki.

zabraknąć
z

MłodzieŜowy

Dom

Kultury

reprezentowany
przez

"Świat według Kai. Kaja i Mama"

naszej

Zespół

był
Tańca

Ludowego Tanew - gr.
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3 kwietnia w „Przedsionku
Młodych Talentów” MDK miało
miejsce otwarcie wystawy prac
plastycznych
jednej
z najmłodszych
uczestniczek
zajęć, prowadzonych przez panią
Annę Świcę – pięcioletniej Kai
Ścibak oraz jej mamy, pani
Magdaleny.
(na zdjęciu Kaja z nauczycielką).
Tematyka prezentowanych prac to codzienne Ŝycie widziane
oczyma małej dziewczynki oraz autoportrety Kai w róŜnorodnych,
miłych dla niej sytuacjach, jak chociaŜby zabawa na łące a takŜe pory
roku i zwierzęta.

Prace pani Magdy zawęŜają się do jednego tematu, jej ulubionego –
wizerunki koni.
Wystawę moŜna było oglądać przez cały miesiąc.

RozwaŜania wielkopostne...

5 kwietnia w MłodzieŜowym Dom Kultury w Sali DuŜej odbył
się spektakl przygotowany przez studentów Studium Medycznego
w Biłgoraju, pracujących pod kierunkiem pani Aliny Kołodziej. Były to
rozwaŜania wielkopostne połączone ze wspomnieniami o naszym
wielkim Rodaku, Janie Pawle II.
Nastrojowa muzyka,
piękna
scenografia,
nagrania
homilii
Ojca
Świętego
sprawiły,
iŜ u niejednego
widza
zakręciła się łza w oku.
Natomiast
motywy
zagubienia
człowieka,
cierpienia i męki Pańskiej
wprowadziły
wszystkich
w nastrój zbliŜającego się
Triduum Paschalnego.
Spektakl obejrzało około 80 osób, w tym uczestnicy
warsztatów terapii zajęciowej wraz z opiekunami oraz biłgorajscy
gimnazjaliści z nauczycielami. Kilka dni później studenci zgrali jeszcze
raz dla uczniów biłgorajskich szkół.
Dyrektor MDK, pani Anna
Iskra,
podziękowała
twórcom
widowiska, iŜ zechcieli podzielić się
efektami swojej pracy artystycznej
i Ŝe zrobili to właśnie w naszym Domu
Kultury. Wyraziła takŜe nadzieję,
Ŝe współpraca
pomiędzy
obu
placówkami będzie stale się rozwijać.

Sukcesy młodych plastyków
W kwietniu rozstrzygnięty został III Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „Tradycje i obyczaje wielkanocne” Skierbieszów 2006,
pod honorowym patronatem Ordynariusza Diecezji ZamojskoLubaczowskiej, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Ministra
Kultury i Sztuki.
Celem konkursu, jak co roku, jest kultywowanie wielkanocnej
tradycji chrześcijańskiej, rozwijanie zainteresowań artystycznych
związanych ze Świętami Wielkanocy oraz promowanie młodych
talentów.
Z pośród wielu prac nadesłanych na konkurs, dostrzeŜone te,
autorstwa wychowanków naszej placówki. Mianowicie, wyróŜnienia
otrzymali: Marlena Małysz, pracująca pod kierunkiem pani Anny
Świcy oraz Bartłomiej Brzeziński i Justyna Brytan z grupy
plastycznej pani Aliny Szubiak.
Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie
nagród i wyróŜnień laureatom odbyło się 7 kwietnia
w Skierbieszowie.
12 kwietnia komisja pod przewodnictwem Piotra Mączki
z Uniwersytetu Szczecińskiego dokonała oceny prac nadesłanych na
XVI Międzynarodowy Festiwal Dziecięcej Twórczości Plastycznej
pod Patronatem Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO - „Kolorowa
Kraina”, organizowany przez Goleniowski Dom Kultury.
Jednym z laureatów został Michał Jezierski, uczestnik zajęć
plastycznych prowadzonych przez panią Alinę Szubiak.
Michałowi i jego nauczycielce serdecznie gratulujemy.

Turniejowe zmagania IMPULS-owych par

2 kwietnia w niedzielę w Warszawie odbył się II Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego z cyklu GRAND PRIX MAZOWSZA
2006, którego organizatorem był Klub Tańca Towarzyskiego „Styl”.
Przepiękną salę w Pałacu MłodzieŜy zapełniły przede
wszystkim pary warszawskie, nie zabrakło jednak i przedstawicieli

poszczególnych klubów tanecznych
z całej Polski. KTT „Impuls” z MDK
Biłgoraj
reprezentowała
para
Małgorzata Borsuk – Grzegorz
Demucha. Startując w kat. pow.15 lat.
klasa
taneczna
„A”
w tańcach
standardowych zajęli III miejsce.
(fot. Dance Foto)

Tydzień później, 2 pary
pracujące pod kierunkiem pani Urszuli Demuchy, reprezentowały nasz dom
kultury w Krośnie na XVII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego
„Szklany Puchar”.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
W kategorii 14 – 15 lat w obydwu stylach tanecznych startowała para
Mateusz Kowalik – Wioletta Bober, kończąc swój pierwszy w tym roku
kalendarzowym turniejowy występ
na miejscu VII-VIII.
W tej samej kategorii
tanecznej w tańcach standardowych
wystartowała równieŜ para Bartosz
Branicki – Klaudia Bednarz,
zajmując VII miejsce w tańcach
standardowych oraz IV miejsce
w tańcach
latynoamerykańskich
w wyŜszej klasie tanecznej „B”.
Organizatorem tej imprezy
był Krośnieński Dom Kultury wraz
z Klubem Tańca Towarzyskiego
„GRACJA”.
Pod koniec kwietnia, kiedy
juŜ rozpoczął się tak zwany „długi weekend”, podopieczni pani Urszuli nie
próŜnowali. 29 kwietnia 4 pary z KTT IMPULS brały udział
w Międzynarodowym Turnieju Tańca „Puchar Bugu” Chełm .
W kategorii wiekowej 14 – 15 lat w klasie tanecznej „D” wystartowali:
Dominik Blacha – Jagoda Domańska oraz Rafał Szpyt – Adrianna Okoń.
W klasie tanecznej „C” w obu stylach tanecznych wystartowała para
Mateusz Kowalik – Wioletta Bober, zajmując VII miejsce w tańcach
standardowych i III miejsce w tańcach latynoamerykańskich.
W klasie tanecznej „C” w tańcach standardowych wystartowała para
Bartosz Branicki – Klaudia Bednarz, zajmując II miejsce, zaś w klasie
tanecznej „B” w tańcach latynoamerykańskich III miejsce.

Następnego dnia w Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Towarzyskiego Chełm 2006 O Puchar Prezydenta Miasta Chełm
wystartowali Grzegorz Demucha – Małgorzata Borsuk. Ich występ
zakończył się sukcesem – dwukrotnie stawali na podium: zajęli
II miejsce w tańcach latynoamerykańskich i to samo miejsce w tańcach
standardowych.
Zdobyte w Chełmie wyniki potwierdzają dobrą passę IMPULSowych tancerzy i mam nadzieje, Ŝe zachęcą pozostałych „klubowiczów”
do wytęŜonej pracy w końcówce sezonu tanecznego.
Miło mi jest zakomunikować, iŜ ponownie otrzymaliśmy
zaproszenie od Ośrodka Sztuki Tanecznej Anny i Jerzego
Oleszczyńskich z Lublina na wspólny obóz taneczny w Iławie
w pierwszej połowie sierpnia.
Urszula Demucha

Powiatowe Święto Działacza Kultury
19 kwietnia w MłodzieŜowym Domu Kultury odbyła
się impreza poświęcona twórcom kultury powiatu
biłgorajskiego.
Uhonorowano
działalność ludzi, którzy
od lat swoją pracą, pasją
i działalnością
artystyczną
wzbogacają
Ŝycie kulturalne naszego
powiatu.
Na
imprezę
przybyło
wielu
gości
między
innymi
Pani
Janina Biegalska - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury w Lublinie. Organizatorem imprezy było Starostwo
Powiatowe w Biłgoraju.
Imprezę uświetniły występy dzieci i młodzieŜy
z naszej placówki. Na scenie MDK zaprezentowali się
podopieczni pana Andrzeja Czernika ze Studia wokalnego
"Kombinejszyn",
dziewczęta
z
Zespołu
Tańca
Współczesnego "ADA", pracujące pod kierunkiem pani
Edyty Buczek oraz wychowankowie pani Anny Iskry

z Zespołu
Tańca
Ludowego
"Tanew",
prezentując
nowy
program artystyczny "Rewię
Warszawską",
a towarzyszyła
im
Kapela na czele z panem
Jarosławem Klocem.
Publiczność Ŝywo
reagowała na występy,
obdarzając
młodych
wykonawców gromkimi
brawami. Po koncercie wręczono dyplomy zasłuŜonym twórcom
kultury oraz podziękowano im za dotychczasową pracę.

Wystawy w Galerii MDK
28 kwietnia w Galerii MDK odbyło się uroczyste
otwarcie
wystawy
prac
plastycznych
nagrodzonych
i wyróŜnionych
w
konkursie
„Historia
Pamięć
Człowiek”,
połączone
z podsumowaniem
konkursu,
wręczaniem nagród i dyplomów dla młodych artystów
oraz podziękowań dla ich nauczycieli.
Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się duŜym
zainteresowaniem – wpłynęło 166 prac z 21 placówek
z terenu powiatu biłgorajskiego. Komisja w składzie
Alina Szubiak, Irena Zając, Anna Świca – nauczycielki
plastyki MDK oraz Renata Socha – sekretarz przyznała
nagrody i wyróŜnienia w trzech kategoriach wiekowych:
6-10 lat nagrody:
Aleksandra
Komosa
(SP
nr 1), Agata Paluch (SP
nr 1), Wioleta Ćwikła
(SP
w
Goździe
Lipińskim),
Grzegorz
Kapera
(SP
w Barchaczowie);
wyróŜnienia:

Katarzyna

Mateja
(SP
w
Goździe
Lipińskim),
Kacper
Wojcieszko (SP nr 1), Wojciech Deryło (SP w
Potoku Górnym).
11-13 lat – nagrody: Natalia Niedzielska (SP nr
1),
Aleksandra
Zań
(ZS
w
KsięŜpolu);
wyróŜnienia:
Beata
Nowacka
(ZS
w
Majdanie
Starym), Kamila Cios (ZS w Majdanie Starym).
14-21 lat – nagrody: Ewelina Rosołowska (ZS
w Majdanie Starym), Małgorzata Barda (Publ.
Gimn.
W Szyszkowie);
wyróŜnienia:
Agnieszka
Sirko (Gimn. we Frampolu), Marietta Blicharz
(Publ. Gimn. nr 2 w Biłgoraju), Jolanta Micyk
(ZS w KsięŜpolu), Ewa Joachimowska (LO im. ONZ
w Biłgoraju).
Uroczystość w Galerii MDK swoją obecnością
uświetnili Burmistrz Miasta Biłgoraj, pan Janusz
Rosłan, Członek Rady Powiatu, pan Tadeusz Ferens
oraz kombatanci, m.in. pan Witold Dembowski.
Wszystkim uczestnikom konkursu, a zwłaszcza
tym
nagrodzonym
i
wyróŜnionym
oraz
ich
nauczycielom
składamy
gratulacje
i
Ŝyczymy
powodzenia w innych konkursach plastycznych.
Goście
zgromadzeni
w Galerii
mieli
takŜe
okazję
zobaczyć
wystawę
„II Rzeczpospolita
w fotografii
i malarstwie”,
przygotowaną przez
wspomnianego
powyŜej
pana
Dembowskiego.
Wśród prezentowanych zdjęć znalazły się
kopie portretów polskich generałów, obrazy bitew
z okresu II wojny światowej, między innymi nad
Bzurą,
pod
Mokrą.
Autor
wystawy
ciekawie

opowiadał o zdarzeniach i postaciach przedstawionych
na wybranych fotografiach.

mazura przy akompaniamencie Kapeli.

Ku czci Konstytucji...
28 kwietnia o godz. 10.30,
po
uroczystości
otwarcia
wystawy:
„Historia
Pamięć
Człowiek”, na DuŜej Sali MDK
odbył się spektakl patriotyczny
„Powtórka z historii, czyli
dlaczego czcimy 3 Maja”
z okazji 215 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Udział w
nim wzięły: grupa teatralna,
działająca pod kierunkiem p. Joanny
Łukaszczyk, dwie grupy ZTL TANEW,
młodsza – podopieczni p. Barbary Gryz
oraz starsza – podopieczni p. Anny
Iskry oraz Kapela na czele z p.
Jarosławem Klocem.
Młodzi
aktorzy
poprzez
inscenizację przypomnieli najwaŜniejsze
fakty z historii naszego kraju, poprzedzające uchwalenie Konstytucji.
Dzięki fragmentom dialogów z „Powrotu Posła” J. U. Niemcewicza
pokazali starcie konserwatywnego i reformatorskiego obozu szlachty
polskiej. Nie zabrakło takŜe utworów poetyckich o tematyce
patriotycznej.
Spektakl uświetniły
występy tancerzy: młodzieŜ
z grupy młodszej wykonała
poloneza, zaś ich starsi
koledzy i koleŜanki z ZTL
„Tanew”
odśpiewali
„Majową
Jutrzenkę”
i zatańczyli przepiekanego

Na zakończenie występująca młodzieŜ wyszła na scenę
i nastąpiło uroczyste odśpiewanie utworu „śeby Polska była
Polską”.
Spektakl obejrzało ponad 80 osób, wśród nich m.in.
Burmistrz Miasta Biłgoraj, pan Janusz Rosłan, kombatanci
z terenu naszego miasta oraz młodzieŜ ze szkół opiekujących się
Miejscami Pamięci Narodowej w Biłgoraju.

Kącik literacki
Maturzysta w obliczu matury…
Mam ochotę pójść na spacer. Mój pies myśli chyba o tym
samym. Przez okno widzę i słyszę jak wyje na łańcuchu, siedząc obok
swojej budy. Pomimo to decyduję się na napisanie paru mądrych (!)
słów na niezwykle aktualny temat, jakim jest zbliŜająca się matura.
Zostało juŜ tylko kilka dni do najwaŜniejszego egzaminu –
egzaminu dojrzałości. Tegoroczni absolwenci nie róŜnią się niczym

szczególnym od tych zeszłorocznych, a nawet są nam bliŜsi, bo tylko o rok
starsi…
Czy przygotowania do matury Ida wielką parą? Czy zdający wybrali
juŜ kierunek studiów? Czy się boją? (jeszcze jak!). No i najwaŜniejsze: czy uda
im się osiągnąć to, co zaplanowali? Dadzą radę?
„Największą wadą (a przy tym jedyną) matury jest to, Ŝe w ogóle
istnieje!” – mówi Krzysiek, który zdaje geografie, bo, jak twierdzi: „…z czegoś
zdawać trzeba, a z gegry nie trzeba się duŜo uczyć”. Rozumiem i takie
podejście do sprawy, ale czy jest ono właściwe???
(Mój pies stracił wszelkie nadzieje na poranny spacer, ale znalazł sobie
inna rozrywkę – wylegiwanie się w promieniach porannego słońca).
Ci, którzy wykorzystują czas maksymalnie tylko na naukę, teŜ nie robią
dobrze. PrzecieŜ 19 lat ma się tylko raz w Ŝyciu! Poza tym przeznaczając kaŜda
chwilę na naukę moŜna się przeuczyć! Wtedy wszystko moŜe się w głowie
pomieszać.
Magda do tej pory pamięta jak na próbnej maturze z języka polskiego
popadła w „jakieś dziwne ogłupienie” i w wypracowaniu napisała między
innymi, Ŝe: „…kolej przewozi pasaŜerów, ludzi i cudzoziemców. (…) Wiatraki
wprawiano w ruch ręcznie, czyli za pomocą nogi. (…) Bogurodzicę śpiewano
często przed rozpoczęciem bitwy pod Grunwaldem”. Dodam tylko, Ŝe Magda
to klasowy kujon z końcową oceną z j. polskiego: „bardzo dobry”.
Jak widać, nie trudno o głupi przypadek.. Tak po prostu popadamy w
dziwną niemoc i niedostrzegalne paradoksy. „Na szczęście to była tylko
próbna…” – śmieje się Krzysiek, który takŜe wykazał się błyskiem intelektu,
pisząc o tym, Ŝe „Rubens malował bez ubrania”, „Chopin to
najprawdopodobniej największy gracz świata”, „hejnał w radiu grany jest na
trąbce codziennie i w niedzielę”, a „w wierszu Pieśń o bębnie bęben gra
pierwsze skrzypce”
Jak to będzie na maturze? Abiturienci zgodni są co do jednego: nie
waŜne jak, ale maturę trzeba zdać! Na pytanie, czy zamierzają korzystać ze
ściągawek, odpowiadają: „w naszej szkole tak się nie da”. Niektórzy jednak
mówią to z dziwnym uśmiechem na twarzy.
Tak więc, maturzysto drogi, weź się w garść i zacznij uczyć, bo zostało
ci juŜ niewiele czasu. W obliczu matury zachowaj spokój. Według mnie na
drzwiach wejściowych do sal egzaminacyjnych powinien wisieć następujący
napis: „Jest piękny majowy dzień, świeci słońce, śnieg juŜ dawno zniknął…
Maturzystom Ŝyczymy wszystkiego dobrego, pamiętajcie litujemy się nad
biednymi istotami.”
Dominika Kukiełka

***
śeby wzeszło słońce
PÓJDĘ!...
na koniec świata i je obudzę.
śeby noc była spokojna
PÓJDĘ!...
i zatrzymam burzę.
śeby znów zakwitły kwiaty
PÓJDĘ!...
kaŜę ziemi Ŝyć.
śeby znów poczuć ciepły dotyk dnia
PÓJDĘ!...
i kaŜę światu trwać.
śeby cieszyć się kaŜdą chwilą
PÓJDĘ!...
i przemilczę cierpienie.
śeby usłyszeć szept wiatru
PÓJDĘ!...
i zaczekam na wieczność.
śebyś znów to był TY
PÓJDĘ!...
juŜ Ciebie nie ma.
Nie warto iść nigdzie...

Magdalena Przytuła

Zapowiedzi:
 19 maja – Festiwal Piosenki Dziecięcej i MłodzieŜowej, Sala
DuŜa MDK, godz. 10.
 24 maja – Koncert „IMPULS-owe pląsy”, Sala DuŜa, godz.
19.00.
 31

maja

-

rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego pod Patronatem Lubelskiego
Kuratora Oświaty „Moje zakątki”, Sala DuŜa
MDK, godz. 10.

 4 czerwca – Parada wychowanków z okazji 15 rocznicy
działalności MDK, wyjście spod siedziby MDK
o godz. 18.
 8 czerwca – Koncert Galowy wychowanków z okazji 15-lecia
MDK, Sala Widowiskowa BCK, godz. 17.
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