
KĄCIK POETYCKI
WIARA
Samotne postacie
zagubione w labiryncie życia,
idą ku zagładzie
po drodze mijając się 
z przeznaczeniem
Ich twarze pełne dumy
Ich serca pełne trwogi
Idą z niemym 
szeptem modlitwy na ustach
A za nimi
podąża cicho
ich przeznaczenie,
które wyprzedzili
Idzie w żałobie
po ich snach, które kiedyś
sobie wyśnili                                                      ALINA MALINA
***
Dar mojego serca
Okrytego miłością
Dla jej nagiej duszy
                                (bezbronnej)...
Dusza dygoce jak
Liść bojący się
Lekkiego podmuchu
Zatrzymam wiatr emocji
Zostanie spokój pożądany
Przez nią...
Zaspokoję pragnienie jej duszy
Napojem moich uczuć
Niech pije z umiarem
Delektując się smakiem...
                Niech pije przez
                                  Wieczność...       KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
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OD REDAKCJI

            Kochani Czytelnicy! 
            Znowu jesteśmy z Wami!
         Po kilkumiesięcznej przerwie możecie przeczytać
kolejny numer naszej gazetki . Mamy dla Was propozycję w związku z
nowym pomysłem przygotowywania kącika poetyckiego. Chcemy
zaprosić do współpracy każdego, kto pisze ( poezja, proza) i chce
podzielić się swoimi przemyśleniami z naszymi czytelnikami. W tym
numerze drukujemy pierwsze wiersze młodzieży uczęszczającej na
zajęcia do naszej placówki.
         Zapewne  jesteście ciekawi , co wydarzyło się w Młodzieżowym
Domu Kultury we wrześniu i październiku.  Zapraszamy zatem do
lektury.

                                       NASZE WAKACJE

 *KTT IMPULS w Krompachach na Słowacji

         W dniach 15-27 sierpnia Klub Tańca Towarzyskiego IMPULS
wraz ze swoim instruktorem panią Urszulą Demuchą  na zaproszenie
Ośrodka Sztuki Tanecznej Jerzego Oleszczyńskiego z Lublina



uczestniczył w zgrupowaniu tanecznym w Krompachach na
Słowacji.          
         W szkoleniu brały udział czołowe pary z klubu: najmłodsza
para Bartosz Branicki-Klaudia Bednarz, starsi tancerze: Tomasz
Malas-Marita Rapa, Kamil Borsuk-Renata Blacha oraz liderzy grupy
Maciej Borsuk – Lidia Bednarz oraz Grzegorz Demucha-Małgorzata
Borsuk.   W zgrupowaniu uczestniczyły również pary z Białej
Podlaskiej i Lubartowa. Całość zajęć odbywała się w kompleksie
sportowo-hotelowym „PRI PLAVARNI”.
          Na  zgrupowaniu tancerze podwyższali swoje umiejętności
pod okiem Mistrza Polski w tańcach standardowych  Krzysztofa
Trętowskiego oraz Mistrza Polski w tańcach latynoamerykańskich
Krzysztofa Hulboja i jego partnerki, Słowenki z pochodzenia, Jani
Lizy. Swoją sprawność i znajomość pracy swojego ciała poznawali
na codziennych zajęciach z jazzu.
         Podczas zgrupowania był też czas na odpoczynek. Cała grupa
uczestniczyła w wycieczkach do Słowenskiego Raju i Koszyc.
Wszyscy wrócili w dobrych nastrojach i pełni sił do pracy w nowym
roku.

GDZIE MOGLIŚCIE NAS ZOBACZYC?

DOŹYNKI POWIATOWE

         Zespół  Tańca  LudowegoTANEW
występował  na  scenie  w  Tereszpolu  Zaorenda
podczas corocznych Dożynek Powiatowych, gdzie
zaprezentował  tańce  Lasowiackie,  Biłgorajskie  i
Krakowiaka.

 DNI TARNOGRODU

         Umiejętności  Zespołu Tańca Ludowego Tanew mogliśmy 
podziwiać także podczas Dni Tarnogrodu, gdzie młodzież zatańczyła
również tańce Lasowiackie, Biłgorajskie i Krakowiaka.

    

i następnego dnia zdjęcie naszej grupy ukazało się na pierwszej stronie
gazety, w której pracował. Czwartek był dniem bardzo pracowitym.
Polska grupa młodych montażystów miała pełne ręce roboty,
przygotowując film z pobytu w Thale.
         Ostatnia doba naszego pobytu w przyjaznym Thale to
pożegnania. Ostatnie rozmowy, ostatnie spacery wśród malowniczych
wzgórz okolicznych miejscowości.
W wieczornych godzinach odbył się POLSKI WIECZÓR .
Na początku podaliśmy typowo polską potrawę przez nas
przygotowaną – bigos, który wszystkim bardzo smakował ( były
dokładki), śpiewaliśmy piosenki i przedstawialiśmy scenki. Głównym
punktem wieczoru był film dotyczący życia młodzieży w Biłgoraju.
Obejrzeliśmy także drugi z zakończonego już pobytu w Thale.
         Nasza wizyta dobiegła końca. Wspomnienia na długo zostaną w
pamięci. Mamy nadzieję na więcej takich wyjazdów.
         A teraz czekamy z niecierpliwością na naszych niemieckich
przyjaciół.

                                                                     Ewa Pac



              
                                  
 PIĘKNA MOWA

Krasomówstwo oznacza tyle, co „piękna mowa”.
     W piątek,  24 października,  mieliśmy możliwość  posłuchania
tych,  którzy mówią  najpiękniej,  bowiem w Młodzieżowym Domu
Kultury odbyły się Wojewódzkie Eliminacje XIX Ogólnopolskiego
Konkursu  Krasomówczego  młodzieży  szkół  podstawowych,
gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Przy ocenie występujących  komisja brała
pod uwagę sugestywność wypowiedzi, jasność i logiczność
formułowanych myśli, płynność wypowiedzi  oraz bogactwo języka.
Komisja w składzie:
 Alicja Jachiewicz-Szmidt.
 Maryla Olejko
 Iwona Pawlos
przyznała  następujące  miejsca:  w  kategorii  szkół  podstawowych
pierwsze  miejsce  zajęła  Magdalena  Matuszewska  z  Radzynia
Podlaskiego, miejsce drugie przypadło Piotrowi Schodzińskiemu z
Biłgoraja. W kategorii młodzieży gimnazjalnej zwyciężyła Monika
Chabros, zaś wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznano
dwa  miejsca  pierwsze:  Kornelii  Dziewulskiej  i  Piotrowi
Jabłońskiemu.
       Zwycięzcy  będą  zeprezentować  nasze  województwo  na
konkursach w Legnicy i Golubiu-Dobrzyniu.

ULICA JAK MARZENIE

               7 października na tarasie Młodzieżowego Domu Kultury
odbył się  konkurs  plastyczny pod nazwą ULICA

JAK MARZENIE. W konkursie wzięło udział dziewięć
pięcioosobowych  zespołów  reprezentujących

placówki  z terenu Biłgoraja.
Komisja w składzie: 

 Alina  Szubiak-nauczyciel  plastyki  MDK,  przewodnicząca
komisji, 

 Irena Zając- nauczyciel plastyki MDK,
 Zuzanna Brzozowska-plastyk,
 Małgorzata Sprysak - praktykantka, studentka kulturoznawstwa
      przyznała następujące nagrody:

NAGRODA SPECJALNA

Gimnazjum nr 2                   ( nauczyciel Dorota Brzozowska)

NAGRODY

Szkoła Podstawowa nr 2      (nauczyciel Stanisław Pokryszka)
Szkoła Podstawowa nr 5      (nauczyciel Anna Niściur)

WYRÓŻNIENIA

Szkoła Podstawowa nr 1      (nauczyciel Urszula Olczyńska)
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących  (nauczyciel Ewa
Jargieło-Ćwik)
Miejski Zespół Szkół           (nauczyciel Urszula Olczyńska)
Zespół Szkół Leśnych          (nauczyciel Iwona Grasza)

                      

            POLSKI BIGOS W GÓRACH HARZ

         W tym roku szkolnym mięliśmy możliwość wyjechać do
Thale w Niemczech, gdzie wspólnie z niemiecką młodzieżą
realizowaliśmy projekt, dotyczący problemów, planów na
przyszłość, nadziei i obaw młodzieży w naszych miastach.
         Przed wyjazdem przygotowaliśmy reportaż o młodzieży w
Biłgoraju, o tym, co miasto i powiat robią, by zapewnić młodym
ludziom wykształcenie i pracę oraz o pomocy, jaką można
otrzymać w urzędzie pracy. Z tym materiałem udaliśmy się do
Thale.



            

 Oto relacja jednej z naszych koleżanek.
          Do Thale, małej miejscowości w Niemczech dojeżdżamy 5
października w sobotę około godziny 22:00.Naszym mieszkaniem na
przyszły tydzień okazuje się być dawny klasztor. Na miejscu witają
nas organizatorzy całego przedsięwzięcia. W niedzielę zajmujemy
się omawianiem wspólnego programu i realizacją projektu. Z
naszymi nowymi przyjaciółmi zapoznajemy się z planem na przyszły
tydzień. Dzielimy się także na grupy z których każda ma swoje
zadanie ( robienie wywiadów, sonda uliczna, filmowanie, montaż).
        Projekt dotyczy problemów polskiej i niemieckiej młodzieży,
ich marzeń i perspektyw na przyszłość. Pobyt naszej grupy w Thale
to praca nad realizacją założonych celów, ale również mnóstwo
atrakcji z tym związanych. W poniedziałek udzielaliśmy wywiadów
na temat życia młodzieży w naszym kraju i mieście. My również
mieliśmy wiele pytań. W tym celu przeprowadzaliśmy sondy
uliczne, a także wywiady z miejscowymi ludźmi. Pracowity dzień
wynagrodził nam zorganizowany przez gospodarzy WIECZÓR
NIEMIECKI.
         Podczas tego spotkania dowiedzieliśmy się wiele o kulturze 
i tradycjach kraju i regionu, wysłuchaliśmy niemieckich piosenek
 i recytacji. Obejrzeliśmy również film z sierpniowej wizyty naszej
grupy w Niemczech, a także fragmenty programów miejscowej
telewizji. Już tego wieczora można było zaobserwować jak szybko
młodzież z różnych krajów potrafi nawiązywać przyjaźnie.
Kolejnego dnia wędrowaliśmy wzdłuż rzeki Bode i podziwialiśmy
piękne krajobrazy.
         Środa – wyjazd do Quedinburga. Miasto słynie z przepięknych
zabytkowych uliczek i warownego zamku. 
         W czwartek rano przywitał nas dziennikarz miejscowej prasy 

                                                                  
  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

          Dnia 9 października w Młodzieżowym Domu Kultury
Obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W części 
oficjalnej podziękowano pedagogom za ich zasługi oraz wielki
 wkład  włożony  w  wychowanie  młodzieży,  zaś  tym  najbardziej
zasłużonym wręczono nagrody.
         W części artystycznej wystąpiły zespoły z Młodzieżowego 
Domu Kultury: ADA młodsza, Klub Tańca Towarzyskiego IMPULS,
 grupa teatralna oraz klasa o profilu kulturoznawczo-językowym 
z LO im.ONZ, które przygotowały spektakl pod kierunkiem 
pani Alicji Jachiewicz-Szmidt.

TURNIEJE KTT IMPULS

 28.09.2003: VIII Ogólnopolska Gala Taneczna KICK 2003 
               w Kielcach
                kat.14-15 „B” tańce latynoamerykańskie
                Maciej Borsuk Lidia Bednarz ½  finału
                kat.14-15 „B” tańce standardowe 
                Grzegorz Demucha Małgorzata Borsuk II miejsce

 * 5.10.2003: III Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego z   udziałem  par zagranicznych O Puchar
Prezydenta Miasta Przemyśla  i O Puchar Starosty
Przemyskiego 
 kat. 12-13 „C” Mateusz Kowalik Wioletta Bober ½ finału
 kat 14-15 „B” tańce latynoamerykańskie 
 Maciej Borsuk Lidia Bednarz  VI miejsce
 kat.pow.15 „D”
 Tomasz Malas Marita Rapa ½ finału
 Kamil Borsuk Renata Blacha V miejsce
 Kat. Hobby par 14 lat
 Michał Grasza Ewelina Malas III miejsce 


