
    

 
   

 

 
 
 Minął październik, który w tym roku w pełni 

zobrazował słowa: „złota polska jesień”. Mieliśmy dużo słońca 

oraz wysokie, jak na tę porę roku, temperatury, niektóre dni 

bardzo przypominały letnią aurę.   

Pogoda atmosferyczna miała niewątpliwie wpływ na 

naszą wewnętrzną pogodę. Chyba każdemu poprawiał się 

nastrój, kiedy wstając o poranku, widział za oknem 

rozpromieniony słonecznym światłem dzień. Pewnie wielu 

osobom udało się zamienić energię słoneczną na energię 

życiową i chęć działania. Oby energetycznych zapasów 

wystarczyło na kolejne miesiące, bowiem te zapowiadają się 

znacznie gorzej niż październik. 

W naszym październikowym numerze przeczytacie, jak 

zwykle, o tym, co w minionym miesiącu działo się w naszej 

placówce, w jakich imprezach uczestniczyli nasi 

wychowankowie, jakie odnieśli sukcesy. Warto o tym 

przeczytać. Zapraszam. 
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IMPULS na Turniejach 

 

Ogromnym sukcesem zakończył się udział wychowanków pani Urszuli 
Demuchy w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Aksel 
Resovia 2006”, który odbył się 1 października. Oto szczegóły: 

• Kat. 14 – 15 lat Klasa „D”:  

             Rafał Szpyt – Adrianna Okoń – VII miejsce 

             Dominik Blacha – Jagoda Domańska – I miejsce 

• Kat. 14 – 15 lat klasa „B”:  

             Bartosz Branicki – Klaudia Bednarz – III miejsce 

• Kat. powyżej 15 lat klas „A”:  

          Grzegorz Demucha – Małgorzata Borsuk – I miejsce 

           tańce standardowe i I miejsce tańce latynoamerykańskie. 

 

W VIII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „O Puchar 
Wójta Gminy Haczów” 7 października udział wzięła para Bartosz 

Branicki – Klaudia Bednarz, startujący w Kategorii 14 – 15 lat. Nasi 

tancerze zajęli III miejsce w klasie „C” w standardzie oraz IV miejsce 

w klasie „B” w tańcach latynoamerykańskich. 

 

8 października odbył się VI Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych „O puchar Prezydenta 
Miasta Przemyśla”, organizowany przez Stowarzyszenie BON – TON 

i Szkołę Tańca A-Z. „IMPULSowe” pary osiągnęły następujące wyniki: 

• Kat. 14 15 lat klasa „D”:  

               Rafał Szpyt – Adraianna Okoń – X – XI miejsce 

• Kat. 14 15 lat klasa „C”:  

               Bartosz Branicki – Klaudia Bednarz – III miejsce 

• Kat. powyżej 15 lat klas „A”:  

              Grzegorz Demucha – Małgorzata Borsuk – I miejsce tańce   

               latynoamer. i II miejsce tańce standardowe. 

Ponadto Grzegorz i Małgosia otrzymali tytuł „najlepszej pary” Turnieju 

w swojej kategorii. 

 

 Tancerzom oraz ich nauczycielce gorąco gratulujemy tak wysokich 

wyników i życzymy dalszych sukcesów na turniejowych parkietach. 

 

 

 



Dzień Edukacji Narodowej w MDK 
 

Jest nam miło poinformować, że pani dyrektor MDK, Anna 
Iskra otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 
12 października w Sali Dużej Młodzieżowego Domu Kultury 

miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Uczestniczyli w niej dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele 
nauczycieli z terenu Powiatu Biłgorajskiego.  

Podczas części 
oficjalnej, którą 
poprowadził Kierownik 
Wydziału Edukacji, 
Promocji, Zdrowia, 
Kultury, Sportu 
i Turystyki, pan Jan 
Gałan, zostały wręczone 
„Nagrody Starosty 
Biłgorajskiego” dla 
zasłużonych nauczycieli 
i dyrektorów szkół 
z naszego powiatu. 

Wyróżnionym osobom osobiście pogratulował Starosta Biłgorajski, 
pan Stanisław Schodziński. Na uroczystość przybył także Burmistrz 
Miasta Biłgoraj, pan Janusz Rosłan, by życzyć dalszych sukcesów  
nagrodzonym nauczycielom. 
Część artystyczną 
imprezy rozpoczął 
gościnny występ 
Zespołu Teatralnego 
z Domu Pomocy 
Społecznej 
w Teodorówce - 
„Przyjaciele pewnej 
stokrotki”. Goście 
z Teodorówki zaprezentowali na scenie MDK piękny „Bal 
marionetek” – pantomimiczną scenkę do muzyki Czajkowskiego. 

 

 

Następnie wystąpiła  młodzież z grup naszego Domu Kultury – 
dziewczęta z Teatru Ruchu, podopieczne pani Joanny Łukaszczyk, 
dokonały „podsumowania” nauczycieli w scence „Rada 
uczniowska”, następnie zaśpiewały solistki ze Studia Wokalnego 

„KOMBINEJSZYN”, pracujące pod kierunkiem pana Andrzeja 
Czernika, podopieczni pani Urszuli Demuchy z Klubu Tańca 
Towarzyskiego „IMPULS” zaprezentowali tańce standardowe 
i latynoamerykańskie, wychowanki pani Agnieszki Wolanin ze 
Studia Tańca „STYL” pokazały układ „Kuba”. Na końcu 
zaprezentował się Zespół Tańca Ludowego „TANEW” (gr. młodsza) 
w układzie „Podlasie”, tancerze pracują pod kierunkiem pani 
Barbary Gmyz.  

Występy naszych 
podopiecznych zostały 
nagrodzone gromkimi 
brawami dostojnej 
publiczności. Jesienną 
scenografię do imprezy 
przygotowała pani Anna 
Świca, wykorzystując 
prace swoich 
podopiecznych z grupy 
plastycznej. 

  
 
 

Na początku miesiąca otrzymaliśmy informacje  o sukcesach 

wychowanków z grupy pani Aliny Szubiak  w VI Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym „Rodzina. Mój Dom”, organizowanym przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie. Młodzi plastycy otrzymali: 

nagrody: Michał Jezierski (6 lat) i Grażyna Okoń (9 lat);  

wyróżnienia: Katarzyna Żółw (9 lat) i Olga Szubiak (14 lat); 

kwalifikacje do wystawy: Agnieszka Wszoła (9 lat), Kinga Żółw (7 lat) 

                                             oraz Natalia Mazur (8 lat). 

Podsumowanie Konkursu, otwarcie wystawy oraz wręczenie 

nagród i wyróżnień odbyło się 24 października w siedzibie MDK 

w Krasnymstawie przy ulicy Szkolnej 9. 

Serdecznie gratulujemy małym artystom i ich nauczycielce. 

 

 



 
Parkietowe szaleństwa naszych wychowanków 
 

17 października z inicjatywy pani Barbary Gmyz zorganizowana 

został dyskoteka dla wychowanków naszego Domu Kultury. O godz. 17 

parkietowe pląsy rozpoczęły „maluchy”. Aby uatrakcyjnić zabawę 
dziewczęta z Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Sitareczka”, 

Magdalena Dębińska i Patrycja Tetrycz, przygotowały konkursy i zagadki 

dla koleżanek i kolegów z innych grup.  

Dwie godziny później 

zabawę rozpoczęła nasza 

młodzież. Ich taneczne 

szalenstwa trwały do godz. 22. 

Nad bezpieczeństwem 

bawiących się czuwali 

nauczyciele MDK: B. Gmyz, J. 

Łukaszcyk, E. Buczek, A. 

Świca, A. Czernik, J. Kloc oraz 

I. Pawlos. Obsługę muzyczną 
i techniczną sprawowali 

panowie Tomasz Chołyst oraz 

Stanisław Sobczyk. 

 

 
Nowy Samorząd Wychowanków 

18 października odbyło się spotkanie opiekunów Samorządu 

Wychowanków MDK - Joanny Łukaszczyk i Andrzeja Czernika  

z przedstawicielami grup działających w MDK.  

Podczas zebrania wybrano „kierownictwo” Samorządu:  

• Przewodniczący - Jerzy Koperwas ( ZTL „Tanew” gr. starsza) 

• Zastępca przewodniczącego -  Małgorzata Oleszczak (grupa 

                                                         tańca wspólczesnego „ADA”) 

• Skarbnik – Piotr Stępień (ZTL „Tanew” r. młodsza) 

• Sekretarz – Małgorzata Okoń (chór ZTL „Tanew”) 

Na spotkaniu ustalono także ustalono kalendarium imprez, organizowanych 

w roku szkolnym przez Samorząd i wybrano osoby odpowiedzialne za 

konkretne przedsięwzięcia. 

 

 
„STYL” na Mistrzostwach 

 
W sobotę, 21 października, w Szczebrzeszynie odbyła się 

impreza taneczna „Grand Prix Szczebrzeszyna – Mistrzostwa 
Województwa Lubelskiego 2005/2007”. Jej organizatorem był 
Młodzieżowy Dom Kultury w Szczebrzeszynie. Naszą placówkę 
reprezentowały podopieczne pani Agnieszki Wolanin ze Studia 
Tańca „STYL”: 

� Duet disco: Anna Rymarz i Paulina Król, po raz pierwszy 
startujące w kategorii juniorki, zajęły VII miejsce w Finale; 

� W kategorii Solo Juniorki wystartowały także po raz 
pierwszy: Monika Rejman, zajmując XIII miejsce oraz 
Sylwia Przytuła, która zakończyła Mistrzostwa z XVI lokatą. 

 
Dziewczętom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości 
w dalszej pracy. 
 
 
Instrumentaliści w Poniatowej 

 

W Kraczewicach w dniu 21 października odbyło się 

VI Wojewódzkie Spotkanie Młodych Instrumentalistów „Poniatowa 

Concertans”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele naszego Domu Kultury 

z Kapeli, czyli podopieczni pana Jarosława Kloca. Ich występ zakończył 

się dużym sukcesem – zdobyli „Złoty Klucz” – nagrodę główną Spotkania. 

Ponadto nasz wychowanek z Kapeli, Bartłomiej Mróz, grający na 

akordeonie otrzymał Nagrodę Dyrektora Domu Muzyki w Kraczewicach 

dla wyróżniającego się instrumentalisty. W Kraczewicach doceniono pracę 

naszego nauczyciela, pan Jarosław otrzymał nagrodę za przygotowanie 

młodzieży i wysoki poziom, jaki zaprezentowała podczas występu. 

 Serdecznie gratulujemy. 

 



W skrócie:  
 

• 1 października obchodzono Międzynarodowy Dzień 

Seniora. Przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku działający 

na terenie naszego miasta zorganizowali z tej okazji 

uroczystość w Sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum 

Kultury. Imprezę uświetniły występy naszych wychowanków. 

Na scenie BCK zaprezentowały się dziewczęta ze Studia 

Tańca „STYL” oraz solistki ze Studia Wokalnego 

„KOMBINEJSZYN”. 

 

• 9 października pani Iwona Pawlos zorganizowała dla 

wychowanków z grup dziennikarskich wieczór filmowy. 

Młodzież miała okazję obejrzeć film „Malena” w reżyserii 

i według scenariusza Giuseppe Tornatore. Postać tytułową 

zagrała piękna Monica Bellucci. Po projekcji młodzi ludzie 

dyskutowali o tematyce filmu, kreacjach aktorskich itp. 

 

• 16 października w Studiu MDK młodzież z grup 

dziennikarskich pani Iwony Pawlos uczestniczyła 

w szkoleniu prowadzonym przez operatora kamery, pana 

Marcina Holko. Młodzi dziennikarze mieli okazję poznać 

zasady obowiązujące przy nagrywaniu wywiadów, reportaży, 

kadrowaniu ujęć itp. 

 

• 21 listopada na uroczystości z okazji Jubileuszu 80-lecia 

Banku Spółdzielczego wystąpiły dziewczęta ze Studia Tańca 

STYL oraz tancerze z Klubu Tańca Towarzyskiego IMPULS. 

 

Zapowiedzi: 

 

� 2 listopada w Galerii MDK zostanie otwarta Wystawa 
fotografii Kamila Rogali „Nieskażona przyroda. Turcja – 
Polska”. Wystawę będzie można oglądać przez miesiąc. 
Zapraszamy. 

 
� 5 listopada w Sali Widowiskowej Biłgorajskiego Centrum 

Kultury odbędzie się XI Festiwal Pieśni Patriotycznej 
i Legionowej Biłgoraj 2006. O godz. 8.30 zostanie 
odprawiona uroczysta Msza Św. w Kościele p.w. Św. Jerzego 
inaugurująca Festiwal. Następnie o godz. 10 rozpoczną się 
Festiwalowe prezentacja uczestników. Serdecznie 
zapraszamy. 
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