
 
 

    

 
   

 

 
  

Kwiecień jest miesiącem, który rozpoczyna w naszej 

placówce wiosenny maraton imprez kulturalnych, to znaczy, 

że właściwie w każdym tygodniu 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 już będzie do samych wakacji.  

W tym roku intensywna była druga połowa miesiąca, 

a zwłaszcza końcówka. Wtedy to MDK obchodził Jubileusz 

25 lecia działalności Zespołu Tańca Ludowego TANEW, 

do którego wychowankowie oraz pracownicy naszej placówki 

przygotowywali się już od kilku miesięcy. O przebiegu tej oraz 

innych imprez przeczytacie w gazetce. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr 8 2006/2007 
kwiecień 

Zespół Tańca Ludowego TANEW ma już 25 lat! 
 

28 kwietnia godzina 17 – to czas, kiedy w Sali widowiskowej 

Biłgorajskiego Centrum Kultury zabrzmiała „Biłgorajska ziemica” – pieśń 
rozpoczynająca Jubileuszowy Koncert Galowy z okazji 25 działalności 
Zespołu Tańca Ludowego „TANEW”.  

Następnie wszyscy zgromadzonych na widowni powitani zostali przez 

panią Renatę Sochę, wicedyrektora MDK, która poprowadziła koncert oraz 

przez panią Annę Iskrę, kierownika artystycznego i choreografa zespołu, 

autorkę scenariusza i reżysera koncertu.  

Na początku 

uroczystości pani dyrektor 

MDK podziękowała 

nauczycielom, 

instruktorom, pracującym 

w zespole oraz wszystkim 

osobom wspierającym 

jego działalność przez 

minione lata, wręczając 

im upominki 

jubileuszowe wykonane 

na tę okoliczność przez 

panią Irenę Zając, 

nauczyciela plastyki 

MDK. Specjalne 

podziękowania otrzymał nauczyciel pani Anny Iskry, pan Stanisław 
Leszczyński założyciel i kierownik Zespołu Tańca Ludowego UMCS 

w Lublinie, który przybył 

na uroczystość do 

Biłgoraja. 

 Po powitaniach 

i podziękowaniach 

rozpoczęła się bogata 

część artystyczna. Na 

scenie BCK prezentowali 

się wszyscy obecni 

wychowankowie 

zespołu. Grupa dziecięca, 

przygotowana przez 

panią Edytę Buczek, 

 

 



pokazała Obrazek biłgorajski; młodsi podopieczni pani Barbary Gmyz 

wykonali Tańce lubelskie oraz kujawiaka z oberkiem. Zaś starsi - grupa 

średnia, zatańczyli nowy układ – efektowne tańce romskie, a także poloneza, 

tańce podlaskie i krakowiaka. 

Najstarsi wychowankowie 

Tanwi, pracujący pod 

kierunkiem pani Anny Iskry 

zaprezentowali tańce 

biłgorajskie, polkę wołyńską, 
mazura ułańskiego, tańce 

rzeszowskie oraz po raz 

pierwszy tańce sitarzy 

biłgorajskich. Tancerzom 

przygrywała Kapela 

przygotowana i prowadzona 

przez pana Jarosława Kloca. Ponadto w koncercie zatańczyły dwie grupy 

byłych wychowanków zespołu – tańce lasowiackie wykonali podopieczni 

panie Ewy Chuchro a przygrywała im Kapela pana Jana Szymaniaka, zaś 
najstarsi tancerze, przygotowani przez panią Annę Iskrę zatańczyli mazura. 

Układy 

choreograficzne 

przeplatały  piękne 

pieśni wykonane 

przez Chór 

dziewcząt na czele z 

ich nauczycielem, 

panem Andrzejem 
Czernikiem. 

Koncert trwał około 

dwóch godzin; 

scenografię 
przygotowała Anna 
Świca, plastyk 

MDK; za technikę sceny odpowiedzialni byli Stanisław Sobczyk, Tomasz 
Chołyst, Sławomir Myszak oraz pracownicy BCK. 

 Koncert Jubileuszowy wzbudził gorący aplauz widowni. Po 

zakończeniu części artystycznej wielu dostojnych gości, wśród nich między 

innymi Starosta Biłgorajski i Burmistrz Miasta Biłgoraj zabrali głos, 

by wyrazić uznanie dla pracy zespołu, efektu artystycznego koncertu oraz by 

życzyć dalszych sukcesów.   

 

 

 Na uroczystość jubileuszową ZTL „Tanew” przybyli także kierownicy 

i instruktorzy zaprzyjaźnionych zespołów z terenu województwa lubelskiego, 

wśród nich: Krystyna Maciąg z ZPiT Akademii Medycznej w Lublinie; Jolanta 

Kalinowska –Obst ZTL „Zamojszczyzna”; Stanisława Kowalska, ZPiT  

Hrubieszowskiej. 

 Koncert Galowy był oceniany pod względem opracowania 

i choreografii tańców, doboru i wykonania muzyki, śpiewu, kostiumów oraz 

ogólnego poziomu artystycznego przez przedstawicieli komisji weryfikacyjnej 

CIOFF, (Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń 
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) – panią Alinę Kosciółek-

Rusin oraz pana Jerzego Dynię. Wydana przez nich opinia jest pozytywna a to 

oznacza, że ZTL „TANEW” może reprezentować Polskę na festiwalach 

światowych! 

 Po koncercie wszyscy dostojni goście oraz członkowie zespołu 

i Stowarzyszenia Pokolenia udali się na bankiet jubileuszowy do Restauracji 

„Sitarska” państwa Borowych. Tam zaprezentowany został reportaż o zespole 

„Tanew”, przygotowany specjalnie na jubileusz przez panią Iwonę Pawlos 

i pana Tomasza Chołysta. 

 Organizatorami Koncertu Jubileuszowego byli Młodzieżowy Dom 

Kultury w Biłgoraju oraz Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca 

„Tanew” – Pokolenia. Imprezę zrealizowano ze środków finansowych 

przyznanych Stowarzyszeniu Pokolenia przez Powiat Biłgorajski oraz Miasto 

Biłgoraj a także ze środków będących w dyspozycji MDK. Ponadto 

organizację jubileuszu wsparli: Mewa S. A., bank Spółdzielczy w Biłgoraju, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ŁADA, Model Opakowania, Maryś – Ciastkarnia z 

Bodaczowa, PKS Biłgoraj, Ambra S.A. 

 Wszystkim, którzy pomogli przy organizacji jubileuszu ZTL „Tanew” 

składa gorące podziękowania. 

 

 
Sukces w Warce 
 

28 kwietnia w Warce odbył się Ogólnopolski Festiwal Pieśni 
i Piosenki Patriotycznej i Ludowej oraz Tańca. Nie zabrakło na nim 

przedstawicielki naszego Domu Kultury – Monika Rapa, podopieczna pana 

Andrzeja Czernika ze Studia Wokalnego „Kombinejszyn”, zajęła 

I miejsce w swojej kategorii wiekowej (gimnazjum). Wokalistka zaśpiewała 

dwa utwory „Biały krzyż” oraz „Miejcie  nadzieję”. Monice i jej 

nauczycielowi serdecznie gratulujemy. 



STYLowe Mistrzostwa 
 

16 kwietnia o godz. 17 w Sali dużej MDK rozpoczęły się 
Mistrzostwa Studia Tańca STYL zorganizowane przez nauczycielkę tańca, 

panią Agnieszkę Wolanin oraz jej wychowanki z najstarszej grupy. 

 W zmaganiach tanecznych wzięły udział dziewczęta ze wszystkich 

grup pracujących pod kierunkiem pani Agnieszki, a oceniały je starsze 

koleżanki, najdłużej tańczące w STYLu. Według startujących dziewcząt, 
jurorki oceniały sprawiedliwie, a przez to, że nie były to obce osoby, tancerki 

mniej się stresowały. Wszystkie tancerki były wspierane i dopingowane przez 

rodziców i znajomych, co dodawało im pozytywnej energii. 

 
W poszczególnych kategoriach czołowe miejsca zajęły: 

 

kategoria solo disco maluchy: 

• I miejsce – Eliza Pieczonka 

• II miejsce – Magdalena Starońska 

• III miejsce – Kinga Okoń 
 

Nagrody dla najlepszych 6 tancerek w powyższej kategorii ufundowała 

pani Grażyna Kargol, dyrektor prywatnego przedszkola „Akademia 

Przedszkolaka”. 

 

kategoria solo disco dzieci: 

• I miejsce – Joanna Brodziak 

• II miejsce – Anna Jargieło 

• III miejsce – Klaudia Bednarz 

 

kategoria duety disco dance dzieci: 

• I miejsce – Izabela Rejman i Anna Jargieło 

• II miejsce – Joanna Brodziak i Klaudia Bednarz 

• III miejsce – Martyna Szcząchor i Diana Bartkowska 

 

 

 

kategoria solo juniorki początkujące: 

• I miejsce - Eliza Kruczewska  

• II miejsce - Ada Wrońska  

• III miejsce - Aleksandra Nowakowska  

 

kategoria duety disco juniorki początkujące: 

• I miejsce - Sylwia Przytuła i Diana Smyl  

• II miejsce - Anna Olech i Agnieszka Maciag  

• III miejsce - Eliza Kruczewska i Ada Wrońska  

 

Udział w Mistrzostwach organizowanych na „swoim terenie” był dla 

dziewcząt doskonałą rozgrzewką przed startem w wojewódzkich 

i ogólnopolskich imprezach. 

 

 

 
Pierwszy Turniej IMPULS-owych par 

 
22 kwietnia na zaproszenie Klubu 

Tańca Towarzyskiego CHOCHLIK 

z Lubartowa podopieczni pani Urszuli 
Demuchy z Klubu Tańca Towarzyskiego 
IMPULS wzięli udział w VI Amatorskich 
Spotkaniach Tanecznych w Formie 
Towarzyskiej.  W imprezie uczestniczyli 

także tancerze z Białej Podlaskiej, Zamościa 

i Lublina  

21 par z naszego klubu wystąpiło 

w pięciu kategoriach tanecznych, zdobywając 

liczne medale: 12 brązowych, 

4 srebrne i 5 złotych. 

Był to pierwszy start młodych 

IMPULSowych par w turnieju 

tanecznym. Tancerzom 

z naszego klubu kibicowało 

liczne grono rodziców.  

 
 
 
 
 

 

 



 
„HISTORIA – PAMIEĆ – CZŁOWIEK” 
 

26 kwietnia w Galerii MDK odbyło się uroczyste podsumowanie 

VII Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Historia 
– Pamięć – Człowiek”. 

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wicestarosta Biłgorajski - 

Stanisław Schodziński, Sekretarz Powiatu – Małgorzata Liwosz-Rudy, 

Przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj – Zygmunt Dechnik, Burmistrz Miasta 

Biłgoraj – Janusz Rosłan oraz 

kombatanci i uczniowie szkół. 

Przybyłych na wernisaż gości, 

przede wszystkim zaś twórców 

pięknych prac, powitała 

dyrektor MDK – Anna Iskra.  

Prace zakwalifikowane 

do wystawy pokonkursowej 

prezentują to, co według 

młodych artystów jest ważne, 

bo nasze, polskie; są wśród nich  

wizerunki ludzi, którzy mieli 

wpływ na losy naszego kraju, 

ważne momenty w dziejach 

Polski, przydrożne kapliczki a 

także piękno polskich krajobrazów, tradycji i obyczajów ludowych. 

Jak powiedziała przewodnicząca komisji, Anna Świca Historia to my 

wszyscy (...), tworzymy historię niezależnie od miejsca, czasu i statusu 

społecznego. Prace wyróżnione w konkursie dowodzą, ze młodzi ludzie 

doskonale rozumieją powyższą myśl, ze maja świadomość, iż oni także tworzą 
naszą małą historię. 

Podczas wernisażu młodzież z grupy teatralnej „Spontan”, pracującej 

pod kierunkiem Joanny Łukaszczyk zaprezentowała krótki montaż poetycko-

muzyczny dotyczący okresu uchwalenia Konstytucji 3 Maja i upadku państwa 

polskiego. 

 Autorzy najlepszych prac zgromadzeni w Galerii otrzymali 

pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Komisja w składzie: Anna Świca – 

przewodnicząca, plastyk MDK,  Irena Zając – plastyk MDK, Anna Iskra – 

dyrektor MDK, Iwona Pawlos – sekretarz, nauczyciel MDK postanowiła 

nagrodzić i wyróżnić następujące osoby: 

 

 

kategoria 6-10 lat  

NAGRODY:  

Krystian Koman, 8 lat – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Biłgoraju, n. Dorota 

Brzozowska 

Justyna Brytan, 8 lat- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Biłgoraju, n. Dorota 

Brzozowska 

Bartłomiej Małek, 8 lat- Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

    w  Goździe Lipińskim, n.Elżbieta Pintal 

 
WYRÓŻNIENIA:  
 

Marcelina Miziuk, 10 lat - Publiczna Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym, 

n. Beata Hacia 

Anna Bazan, 10 lat  Publiczna Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym, 

n. Beata Hacia  

Karolina Wolska  , 9 lat – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Biłgoraju, n. Dorota 

Brzozowska 

 kategoria 11- 13 lat 

NAGRODY:  

Natalia Sirko, 13 lat – Gimnazjum we Frampolu, n. Krzysztof Jasiński 

Damian  Solak, 12 lat – Szkoła Podstawowa w Korchowie I, n. Kazimiera       

                         Łukasik 

Magdalena Kołodziej, 13 lat – Powiatowe Gimnazjum Nr 2 w Biłgoraju, 

                                     n. Alina Dzido 

                        

 

WYRÓŻNIENIA:   

Marcin Piędziak, 11 lat – Zespół Szkół w Majdanie Starym, n. Stanisława 

                              Konieczna 

Karolina Maciocha, 13 lat -  Szkoła Podstawowa w Korchowie I, 

                                    n. Kazimiera Łukasik 

Paulina Pyzio, 12 lat - Zespół Szkół w Majdanie Starym, n. Stanisława 

                         Konieczna 

                                

 



kategoria 14 – 21 lat 
 
NAGRODY:  
Ewelina Rosołowska, 15 lat - Zespół Szkół w Majdanie Starym, n. Stanisława 

                                    Konieczna 

Iza Pysz, 15 lat – Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi, n. Urszula 

                Olczyńska 
Beata Wróbel, 18 lat – Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju 

 
WYRÓŻNIENIA: 

  

Marcel Olczyński, 15 lat – Powiatowe Gimnazjum Nr 2 w Biłgoraju, n.Alina      

                              Dzido 

Justyna Kusiak, 18 lat -  Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju,  

                              n.Alina Dzido 

Natalia Dziurdzińska, 14 lat – Zespół Szkół w Księżpolu, n. Stanisława 

                                      Konieczna 

 

                             

Sukcesy dziewcząt ze STYLu 

 

28 kwietnia podopieczne pani Agnieszki Wolanin ze Studia Tańca 

STYL wzięły udział w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Tańcu 
Disco – GRAND PRIX Puław. Był to już ostatni z czterech etapów w drodze 

do finału Mistrzostw. Start wychowanek MDK zakończył się ogromnym 

sukcesem.  

W każdej kategorii nasze dziewczyny zajęły czołowe miejsca: 

• disco solo dzieci: Joanna Brodziak – IV miejsce 

• duety disco dzieci:  

Joanna Brodziak i Klaudia Bednarz – I miejsce 

Anna Jargieło i Izabela Rejman – II miejsce 

Martyna Pluta i Michalina Garbacka – III miejsce 

Martyna Szczachor i Diana Bartkowska – V miejsce 

• mini formacja dzieci: mini formacja STYL – II miejsce 

• formacje freestyle dzieci: formacja STYL I – I miejsce 

• solo disco dorośli: 

Agata Kupczak – I miejsce 

Natalia Kuppczak – II miejsce 

Katarzyna Bulicz – V miejsce 

Alicja Przytuła – VI miejsce 

• duety disco dorośli:  

Agata Kupczak i Natalia Kupczak – II miejsce 

Katarzyna Bulicz i Magdalena Margol – IV miejsce 

Monika Rejman i Katarzyna Baryła – V miejsce 

Alicja Przytuła i Małgorzata Kozłowska – VI miejsce 

• mini formacja dorośli:  

STYL IV – II miejsce 

STYL III – III miejsce 

STYL VI – V miejsce 

• formacja freestyle dorośli: STYL – III miejsce 

 

Mistrzostwa odznaczały się bardzo wysokim poziomem tancerzy 

i surowymi ocenami jurorów. Tym bardziej więc gratulujemy pani 

Agnieszce i jej wychowankom i życzymy dalszych sukcesów. 

 

   

Koncert charytatywny 

29 kwietnia, w niedzielne 

popołudnie na scenie letniej 

Biłgorajskiego Centrum Kultury odbył 

się Koncert Charytatywny - Pomóż 

 



szpitalowi. Uczestniczyli w nim 

nasi wychowankowie. Program 

artystyczny Młodzieżowego 

Domu Kultury rozpoczął się 

o godz.15 i trwał około półtora 

godziny. Na scenie 

zaprezentowały się: grupa 

dziecięca „Elfy” i „Ada”, 

pracujące pod kierunkiem 

pani Edyty Buczek, 

DZTL „Sitareczka” 

prowadzony przez 

p. Barbarę Gmyz, grupy 

ST „STYL” p. Agnieszki 

Wolanin, KTT „Impuls” 

- podopieczni p. Urszuli 

Demuchy oraz solistki ze 

Studia Wokalnego 

„Kombinejszyn”, pracujące pod 

kierunkiem p. Andrzeja 

Czernika. Koncert prowadziły 

panie Renata Socha, 

wicedyrektor MDK i Joanna 

Łukaszczyk, nauczyciel MDK.  

Cieszymy się, 

że mogliśmy uczestniczyć 

w koncercie, mającym tak piękny cel. 

 

 

 

Mój teatr - XVII Wystawa Rysunku i Malarstwa 

 

19 maja o godz. 17:00 w Bałuckim Ośrodku Kultury w Łodzi, 

odbędzie się otwarcie wystawy pokonkursowej, podczas której nastąpi 

wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów osobom biorącym udział 

w konkursie plastycznym. 

         Do wystawy zakwalifikowane zostały prace wychowanków Anny Świcy 

-  Dominiki Bury lat 9, Bartka Łukaszkiewicza lat 7 oraz Katarzyny 

Maciochy lat 6.  

 Nauczycielce i jej podopiecznym serdecznie gratulujemy. 
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