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W mijającym roku szkolnym nie próżnowali podopiecz-
ni Elżbiety Krzywickiej z pracowni Color Wheel. Piękny, 
barwny świat tworzony ręką i wyobraźnią młodych ludzi 
zaskakuje różnorodnością zastosowanych technik.

Tworząc swoje prace młodzi artyści sięgali nie tylko po pa-
stele czy farby wodne. Powstały prace w takich technikach jak 
malowanie na porcelanie, ceramiczny decoupage (wypalany), 
batik klejowy, filcowanie form przestrzennych i nuno filc.  - Są 
to techniki, które wymagają znacznie większych umiejętności 
i cierpliwości. Obecnie w pracowni powstają prace malarskie 
na podobraziu lnianym, a także formy z wełny czesankowej  
i jedwabiu  – mówi Elżbieta Krzywicka.

W listopadzie pracownia Color Wheel wystawiała swoje 
prace w technice grafiki warsztatowej - linoryt barwny na 

płytę traconą. Prace graficzne doceniono podczas Ogólno-
polskiego Konkursu Graficznego „Grafika 2015”, podczas 
którego Kornelia Bielecka – uczestniczka pracowni, zo-

stała laureatką, natomiast praca Mai Ryżyńskiej zakwalifi-
kowała się do wystawy.

Prace uczestników do niedawna można było podziwiać 
także podczas wystawy w galerii MDK.

Warto podkreślić, że „Kosmiczna scenografia” III Otwartych Mi-
strzostw Polski w Boogie-Woogie także powstała w pracowni Color 
Wheel. 
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W kolorowym świecie 
Color Wheel

Od 8 czerwca w Chełmskiej 
Bibliotece Publicznej będzie 
można oglądać wystawę zaty-
tułowaną „Różnorodność”. Skła-
dają się na nią wybrane prace, 
które w tym roku szkolnym po-
wstały w pracowni plastycznej 
Art-Kreska.

Czym zajmowali się w tym 
roku uczestnicy zajęć? - Praca 
w grupach dotyczyła przyswa-
jania przez uczniów podstawo-
wych umiejętności twórczego 
działania takich jak: łączenie 
postaci z krajobrazem, tworze-
nie kompozycji pejzażowych, 

przedstawianie treści najbliż-
szego otoczenia, malowanie 
treści fantastycznych – wylicza 
Krystyna Rutyna, która prowa-
dzi pracownię plastyczną Art-
Kreska.

Podczas zajęć uczestnicy 
poszukiwali też sposobów do 
przedstawiania różnych zjawisk 
i zdarzeń. Tworzyli prace zwią-
zane ze świętami Bożego Na-
rodzenia i postacią anioła. Wy-
konywali z masy solnej ozdoby 
świąteczne. Poznawali wartości 
wyrazowe kreski, jej różnorod-
ność, kształt i położenie, po-
sługując się różnorodnymi dłu-
tami i narzędziami. W pracach 
malarskich podejmowali próby 

prawidłowej kompozycji i dobo-
ru kolorów.

Z sukcesami projektowali  
i wykonywali prace na ogólno-
polskie konkursy plastyczne.

W Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Warszawa moja 
stolica” nagrodę otrzymała Ka-
tarzyna Szczepańska, a wyróż-
nione udziałem w wystawie zo-
stały: Hanna Sawicka, Natalia 
Kuczyńska i Erwin Fałkowski.

Z kolei w Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym „Piękno  
i brzydota w szarości”, Nagrodę 
Dyrektora Domu Kultury w Ra-
wiczu otrzymała Hanna Kozłow-
ska, zaś trzecie miejsce w kon-
kursie zajęła Zuzanna Dyjak.

Art-Kreska pełna różnorodności

Swoim dorobkiem pochwalić się może także pracownia „Kid Art”. 
Powstało w niej wiele ciekawych prac wykonanych przez najmłodsze 
dzieci, które rysowały węglem i sepią, malowały akwarelą i temperą, 
lepiły formy przestrzenne z gliny. Filcowały również kwiaty z wełny 
warstwowej z dodatkiem pasm jedwabiu, lnu i włóczki.
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Dla Zespołu Tańca Jazzowego BALLO 
kończący się rok szkolny był tyle samo 
pracowity, co fascynujący. Poza progra-
mowymi treningami w czterech grupach 
wiekowych, odbywały się warsztaty  
w różnych technikach tanecznych  
z zaproszonymi szkoleniowcami.

Najważniejszym dniem dla tancerzy 
pracujących pod kierunkiem Sabiny En-
glot była IV już edycja Karnawałowych 
Spotkań z Tańcem Jazzowym. Swój do-
robek artystyczny zaprezentowały na 
nich wszystkie grupy zespołu - BALLO I, 
BALLO II, BALLO JUNIOR i BALERINA. 
Na dwa zorganizowane 7 lutego koncerty, 
zaproszenie przyjęli goście oraz gwiazdy 
(w tym przedstawiciele Kieleckiego Teatru 
Tańca i Polskiego Teatru Tańca z Pozna-
nia). Po raz pierwszy najstarsze tancerki 
z BALLO I: Weronika Wanarska, Wiktoria 
Kozik, Izabela Petrosyan, Adrianna Szew-
czuk i Łucja Chachaj, przedstawiły swoje 
autorskie choreografie. Podczas koncertu 
świętowaliśmy XV-lecie pracy artystycz-
nej Małgorzaty Ziółkowskiej – autorki wie-
lu choreografii BALLO.

Rok temu z inicjatywy Sabiny Englot 
zainicjowany został projekt edukacyjny  
z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca. W 
tym roku kontynuowano to światowe świę-
to wszystkich tancerzy i choreografów.  
W kwietniu - dla dzieci i młodzieży chełm-
skich szkół - odbył się taneczny koncert  
w wykonaniu grup BALLO I i BALLO II 

A że edukacja taneczna, to nie tylko 
żmudne treningi i przygotowania do po-
kazów, ale też podglądanie profesjona-
listów, zespół przyglądał się kunsztowi 
zawodowych tancerzy i aktorów. Uczest-
niczył m.in. w uroczystościach XX-lecia 

działalności artystycznej zaprzyjaźnione-
go Kieleckiego Teatru Tańca.

Tancerki BALLO i ich taniec stały się 
inspiracją do przygotowania przez Do-
minikę Marek, uczestniczkę zajęć grupy 
PAPARAZZI z MDK w Chełmie, wystawy 
pt. „Pisane tańcem”. Natomiast Wiktoria 

Kozik z Ballo I wzięła udział w teledysku 
do piosenki pt. „I swear”, którą wykonuje 
Monika Radomińska.

Zespół pojawił się na scenie już 87 razy 
prezentując choreografie poszczególnych 
grup. Pasmo sukcesów BALLO trwa. Bar-
dzo udany jest początek tegorocznego se-
zonu konkursowego. W marcu grupa BAL-
LO I zdobyła wyróżnienie specjalne na VII 
Wojewódzkich Spotkaniach Tanecznych 
MARCE DANCE Krasnystaw 2016. Wielki 
sukces, to udział w X Wiosennych Spotka-
niach Tanecznych Zamość 2016. Tancerki 
BALLO I wywalczyły I miejsce w kategorii 
taniec  współczesny i I miejsce w kategorii 
taniec nowoczesny. Zwycięstwem zakoń-
czył się również udział w III Ogólnopolskim 
Festiwalu Tańca „Taneczne Inspiracje” Bił-
goraj 2016. Tam najstarsza grupa BALLO I 
zdobyła I miejsce w kategorii taniec współ-
czesny oraz nagrodę specjalną od akusty-
ków za efekty dźwiękowe. Docenione zo-
stało również najmłodsze BALLO JUNIOR, 
które otrzymało nagrodę za radość na sce-

nie. Kolejne I miejsce wywalczyła solo Wik-
toria Kozik swoją autorską choreografią na 
XVII Wojewódzkim Festiwalu Współcze-
snych Form Tanecznych w Puławach.

Przed młodymi tancerzami BALLO ko-
lejne liczne pokazy i konkursy taneczne, 
które zakończą się dopiero z chwilą roz-
poczęcia wakacji. Zakończenie roku dla 
BALLO I, to wielka nagroda za ich ciężką 
pracę i zdobyte trofea. 24 czerwca dziew-
częta wezmą udział w obchodach XX-
lecia Międzynarodowych Spotkań Teatrów 
Tańca w Lublinie. Obejrzą tam światowej 
sławy Nederlands Dans Theater.

BALLO: PRACA, SZTuKA i PASJA
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Już po raz kolejny Chełm stał się stolicą 
tańca. 19 marca w miejskiej hali sporto-
wej odbyły się iii Otwarte Mistrzostwa 
Polski w Boogie-Woogie. Organizatorami 
imprezy byli Młodzieżowy Dom Kultury  
w Chełmie i Klub Boogie Opus Twist.

Na mistrzostwa, które patronatem ob-
jęła Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, 
zjechało do Chełma prawie całe krajowe 
środowisko tańca boogie-woogie. Kilkugo-
dzinne eliminacje i gala finałowa rozegrały 
się  w kosmicznej scenografii zainspirowa-
nej Gwiezdnymi Wojnami. Rywalizacja na 
parkiecie została przeprowadzona w trzech 
kategoriach wiekowych: kategorii Dzieci do 
lat 13, kategorii Juniorów od lat 13 do lat 17 
oraz kategorii Seniorów powyżej 14 roku ży-
cia. Gorącą atmosferę tanecznych zmagań 
podgrzewała chełmska widownia, która jak 
zwykle nie zawiodła i fantastycznie dopin-
gowała wszystkich tancerzy.

W kategorii Dzieci, I miejsce zajęli Monika 
Ciryt i Szymon Miś (Maraton Boogie Giedla-
rowa), II miejsce - Magdalena Puk i Dominik 
Gołębiowski (KBOT Chełm), a III miejsce 
Alicja Siatka i Bartosz Chmielewski (KBOT 
Chełm).

Na kolejnych miejscach uplasowa-
li się: IV miejsce - Natalia Kupracz i Eryk 
Emerla (KBOT Chełm), V miejsce - Nikola 
Szczepańska i Jakub Oleszczyński (KBOT 
Chełm), VI miejsce - Aleksandra Prokopo-
wicz Jakub Sirko (KBOT Chełm) i VII miej-
sce - Oliwia Grzesiuk i Mateusz Młynarczyk 
(KBOT Chełm).

W kategorii Juniorzy I miejsce wytańczy-
li Małgorzata Zalewska i Michał Bednarek 
(KBOT Chełm), II - Julia Lesicka i Szymon 
Dufek (KBOT Chełm), a III Aleksandra Jan-
kowska i Bartosz Haratym (KBOT Chełm). 
IV miejsce zajęli Wiktoria Wylaź i Tomasz 
Ciryt (Maraton Boogie Giedlarowa), V miej-
sce - Paula Grudka i Filip Kratiuk (KBOT 
Chełm), VI miejsce - Amelia Czerwonka  
i Jakub Nicpoń (Maraton Boogie Giedla-
rowa), a VII miejsce - Natalia Królikowska  
i Karol Klimczuk (KBOT Chełm).

W kategorii Seniorów tryumfowali tance-
rze ze stolicy. Zwyciężyli : Agnieszka Cheru-
bińska i Grzegorz Cherubiński (Swing Step 
Warszawa), II miejsce zajęli Zofia Załęska 
i Jakub Załęski (Swing Step Warszawa),  
a trzecie Marcelina Sroczyńska i Łukasz Or-
łowski (Swing Step Warszawa).

Na IV miejscu znaleźli się Julia Harań-
czyk i Kacper Stadnicki (KBOT Chełm), na 
V - Alicja Adamiec i Jakub Śmiałek (Swing 
Step Warszawa), a na VI Karolina Kamy-
szek i Bartłomiej Łukowski (KBOT Chełm).

Tancerzy oceniała komisja sędziowska,  
w skład której weszli: Jacek Jelinek, Mag-

dalena Pajewska, Grzegorz Kowalczyk, An-
drzej Pajewski i Jacek Gumienny. Podczas 
Gali Finałowej widzowie obejrzeli również 
specjalnie przygotowane pokazy taneczne 

Klubu Boogie Opus Twist oraz Formacji 
Tańca Nowoczesnego Foton.

Na scenie Bemowskiego Centrum Kultury o najwyższe laury walczyło 
z parami z Niemiec, Włoch i Polski, aż osiemnaście naszych par tanecz-
nych. Do finałów, po zaciętych eliminacjach awansowało pięć z nich.

W kategorii dzieci: V miejsce zajęła para Dominik Gołębiowski  
i Magdalena Puk, VI - para Maciej Danielak i Weronika Kozłowska,  
a VII - najmłodsza para turnieju Jakub Oleszczyński i Nikola Szcze-
pańska.

W kategorii juniorów V miejsce wytańczyła para Michał Bednarek  
i Małgorzata Zalewska. Również V miejsce, ale w kategorii seniorów,  
w doborowym towarzystwie wicemistrzów świata, wywalczyła para 
Bartłomiej Łukowski i Karolina Kamyszek.

Ponadto nasza najmłodsza para Jakub Oleszczyński i Nikola Szcze-
pańska została wyróżniona nagrodą przyznawaną przez partnerów 
medialnych, sponsorów i fotoreporterów dla najbardziej medialnej 
pary.

Deszcz medali dla gospodarzy

KLuB BOOGiE OPuS TWiST 
Klub powstał w 2002 roku. Z dużym 
powodzeniem reprezentuje MDK, mia-
sto i kraj na imprezach ogólnopolskich 
osiągając znaczące wyniki. Tancerze 
pracują pod kierunkiem Ewy Harań-
czyk i  Jacka Gumiennego.

Klub Boogie Opus Twist jest najlicz-
niejszym klubem w Polsce. 

BOOGiE MAniA W WARSZAWiE
Tancerze z Klubu Boogie Opus Twist z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Chełmie 2 kwietnia wzięli udział w czwar-
tej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Boogie Woogie „Bo-
ogie Mania”. Do finałów awansowało pięć naszych par.
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Zabawa w teatr cieszy się 
wśród dzieci i młodzieży  
z MDK niesłabnącą popular-
nością. najmłodsi znaleźli 
swoje miejsce w Teatrze 
Dziecięcym „Wiercipiętusie”. 
uczniowie ze szkół pod-
stawowych tworzyli zespół 
„Wiercipiętki”. Gimnazjaliści 
i licealiści pracowali w Te-
atrze Młodzieżowym „My”.

W okresie przedświątecz-
nym wszystkie grupy teatral-
ne prowadzone przez Urszulę 
Korpysz  przygotowały wi-
dowisko „ Bóg się rodzi”. Już  
w marcu odbyła się premiera 
spektaklu „Jan Tajemnik” wg 

Bolesława Leśmiana przygo-
towana przez Teatr Młodzie-
żowy „My” i  Radiowy Teatr 
Wyobraźni.  Najmłodsze dzieci  
z Teatru Wiercipiętusie przygo-
towały przedstawienie „Den-
tystyczna przygoda pewnej 
Baby Jagi”. Uczestnicy zajęć  
teatralnych pracujący w Te-
atrze Wiercipiętek świetnie się 
bawili przygotowując spektakl 
„Zabawa w Śpiącą Królewnę”.

Ponadto młodsi i starsi mi-
łośnicy teatru chętnie uczest-
niczyli w konkursach recyta-
torskich otrzymując nagrody  
i wyróżnienia. Jesienią w Po-
wiatowym Konkursie Recy-
tatorskim Literatury Współ-
czesnej Pola Ligaj otrzymała 
nagrodę a w Powiatowym Kon-
kursie Literatury Lirycznej Mi-
lena Arciszewska wyróżnie-

nie. Z kolei  Nikodem Kałużny  
z Teatru Dziecięcego Wierci-
piętusie zajął pierwsze miejsce 
w Powiatowym Małym Konkur-
sie Recytatorskim Literatury 
Dziecięcej i zapewnił sobie 
udział w etapie wojewódzkim. 

Młodzi ludzie rozwijali w ten 
sposób swoje zainteresowania 

literaturą polską i obcą. Po raz 
kolejny okazało się, że praca 
w teatrze amatorskim nie tyl-
ko rozwija i bawi, ale pozwala 
też miło i pożytecznie spędzić 
wolny czas. Już teraz zapra-
szamy chętnych na zajęcia  
w przyszłym roku szkolnym. 

Tutaj spektakle ogląda się siedząc wygod-
nie na.... miękkich poduszkach. nic w tym 
dziwnego. W końcu to Teatr na Podusz-
kach: wyjątkowe miejsce, które powstało 
jesienią w MDK.

Na pomysł stworzenia Teatru na Poduszkach wpadł Mirek 
Majewski, aktor Teatru Kameralnego w Lublinie i nauczyciel  
z MDK.

- Założeniem było, aby w Młodzieżowym Domu Kultury po-
wstała stała oferta teatralna dla najmłodszych, jednak taka, któ-
ra przyciągnęłaby nie tylko dzieci, ale także ich rodziców i opie-
kunów – mówi twórca Teatru na Poduszkach. - Chodziło więc  
o stworzenie możliwości rodzinnego oglądania mądrych spekta-
kli, które nie tylko bawią, ale też i uczą. To jednak nie wszystko. 
Bo teatr dla dzieci, to nie tylko kwestia doboru repertuaru. Od 
początku miał być to teatr niezwyczajny taki, w którym mali wi-
dzowie będą się czuli swobodnie. Stąd pomysł zastąpienia krze-
seł, kolorowymi miękkimi poduszkami.

Pomysł bardzo się spodobał, a wejściówki na kolejne spekta-
kle rozchodziły się niczym ciepłe bułeczki. Pierwsze spotkanie 
z Teatrem na Poduszkach zostało zorganizowane 24 paździer-
nika. 

Teatr pod Orzełkiem z Białegostoku zaprezentował „Opowie-
ści starego kredensu”. W listopadzie, podczas drugiego spotka-
nia z Teatrem na Poduszkach, w sali teatralnej MDK zagościł ak-
tor lubelskiego teatru im H. Ch. Andersena Bogusław Byrski. W 
prawdziwie niebanalny sposób zaprezentował bajkę „Gdzie jest 
Czerwony Kapturek”. Kolejny spektakl odbył się w grudniu. Tym 
razem mali widzowie obejrzeli spektakl „Tymoteusz Rymcimci”  
w wykonaniu Teatru NEMNO z Rzeszowa . 

Po trzymiesięcznej przerwie spektakle Teatru na Poduszkach, 
wróciły do MDK. 30 kwietnia mali widzowie wraz z rodzicami 
obejrzeli spektakl pt. „Mój przyjaciel” w wykonaniu Bartosza 
Siwka, wieloletniego aktora Teatru im. H. Ch. Andersena w Lu-
blinie.

Z kolei 14 maja w sali teatralnej MDK gościł ponownie Teatr 
NEMNO z Rzeszowa. Tym razem zaprezentował spektakl pt. 
„Cyrk Hrynek”.

Wszystkie spektakle Teatru na Poduszkach zostały dofinan-
sowane z funduszu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych.

Jedyny taki teatr

TEATRALnE 
PREMiERy
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nASZE OSiĄGniĘCiA
PRACOWniA PLASTyCZnA 
COLOR WHEEL 

Xiii Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
Grafika 2015, w Galerii „na Poddaszu” 
w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod 
Akacją” w Lublinie (20.11.2015 r.):
Kornelia Bielecka - laureatka 
Maja Ryżyńska – praca zakwalifikowana 
do wystawy pokonkursowej 
Konkurs „Moja przygoda w muzeum”:
Monika Spodniewska – nagroda i wyróż-
nienie. Praca zakwalifikowana do konkur-
su ogólnopolskiego.

WARSZTATy MODELARSKiE 
„DEDAL i iKAR”

XXX Zawody Modeli Szybowców 
Halowych F1n oraz i Zawody Mode-
li Szybowców Papierowych F1n/P 
(20.12.2015 r.):
grupa wiekowa „senior”: Tadeusz Stach-
niuk - II miejsce 
grupa wiekowa „młodzik młodszy”: Filip 
Zając - II miejsce 
grupa wiekowa „senior”: Maciej Mazurek 
- I miejsce, Tadeusz Stachniuk - III miej-
sce 

Feryjne zawody szybowców halowych 
F1n (16.02.2016 r.)
dziewczęta: Olimpia Tarczyńska - I miejsce 
młodzicy: Mikołaj Soja - I miejsce
Kacper Grabczuk - II miejsce 
Filip Zając - III miejsce 
juniorzy: Miłosz Burnos - I miejsce 
Filip Langiewicz - II miejsce 
Gerard Tarczyński - III miejsce

Feryjne Zawodów Modeli Balonów na 
Ogrzane Powietrze (18.02.2016 r.)
Kinga Krawczyk - I miejsce 
Filip Langiewicz - II miejsce
Jakub Cimek - III miejsce
 
XXii Zawody Modeli Balonów na 
Ogrzane Powietrze, XXXi Zawody Mo-
deli Szybowców Halowych F1n oraz ii 
Zawody Modeli Szybowców Papiero-
wych F1n/P (22.02.2016 r.)
Zwycięzcy w XXXi Zawodach Modeli 
Szybowców Halowych F1n
grupa dziewcząt: Olimpia Tarczyńska - I 
miejsce 
grupa wiekowa „senior”: Tadeusz Stach-
niuk - I miejsce 

Zwycięzcy w ii Zawodach Modeli Szy-
bowców Papierowych F1n/P: 
grupa wiekowa „młodzik młodszy”: Mar-
cel Krawczyński - I miejsce 
Mikołaj Soja - II miejsce 
Kacper Adamczyk - III miejsce 
grupa wiekowa „junior”: Jakub Cimek - II 
miejsce 
grupa wiekowa „senior”: Maciej Mazurek 
- I miejsce 

WARSZTATy DZiEnniKARSKiE
HAJDPARK

Ogólnopolski Konkurs na najlepszy 
Felieton Wrocław 2016:
Marysia Lik – tytuł finalistki 

KOŁO TuRySTyCZnE „MŁODZiK”

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powie-
cie Chełmskim w Zespole Szkół w Sa-
winie (11.03.2016 r.)
W kategorii szkół podstawowych: Alicja 
Siatka, Maja Ryżyńska i Monika Ciesiel-
ska - I miejsce
W kategorii gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych: Maciej Dubaj, Karolina Ju-
siuk, Aleksandra Starzomska - I miejsce

ii Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cheł-
mie – finał w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 6 im. Kazimierza Jan-
czykowskiego w Chełmie (5.05.2016 
r.):
Szkoły podstawowe: Alicja Siatka - V 
miejsce
Gimnazja: Joanna Olucha - IV miejsce
Szkoły ponadgimnazjalne: Maciej Dubaj - 
I miejsce, Karolina Jusiuk - II miejsce 
W klasyfikacji drużynowej zwyciężył KT 
„MłoDziK” przed ZSBiG

Konkurs krajoznawczy na 49 Rajdzie 
Kościuszkowskim:
Karolina Jusiuk – I miejsce 
39. Rajd Wiosenny:
Karolina Jusiuk – II miejsce

44 Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej 
Turystyczno-Krajoznawczy:
Na etapie powiatowym  wszystkie cztery 
drużyny koła MłoDziK uzyskały awans 
do finału wojewódzkiego.  Indywidualnie 
w swoich kategoriach triumfowali Maciej 
Dubaj przed Karoliną Jusiuk  oraz Alicja 
Siatka. Finał wojewódzki został rozegra-

ny w Biłgoraju, a nasze drużyny w pionie 
szkół ponadgimnazjalnych zajęły m.in.  I 
miejsca  w Turystycznym ABC, w rozpo-
znawaniu zabytków woj. śląskiego oraz w 
konkursie odznak, II miejsca w rozpozna-
waniu atrakcji woj. lubelskiego  i w rzu-
tach do celu oraz III miejsca w  rozpozna-
waniu roślin oraz w teście krajoznawczo 
turystycznym z elementami  topografii,  
pierwszej pomocy i ruchu drogowego. 
Najmłodsza drużyna zajęła III miejsca w 
teście krajoznawczo-turystycznym oraz 
w rozpoznawaniu zabytków woj. lubel-
skiego i śląskiego.  Indywidualnie III miej-
sce wywalczył Maciej Dubaj.   

FORMACJA TAŃCA 
nOWOCZESnEGO „FOTOn”

Xiii Ogólnopolski Turniej Tańca nowo-
czesnego w Łosicach (16.04.2016 r.)
Dziecięca Formacja Tańca Nowoczesne-
go FOTON – finaliści w kategorii Disco 
Dance oraz Show Dance 
Ogólnopolski Turniej Tańca Freestyle 
w Bydgoszczy (21.02.2016 r.) 
Formacja Disco Dance powyżej 15 lat - I 
miejsce
Formacja Modern „Say Something” - I 
miejsce 
Mini Formacja Show „Chicago” - I miej-
sce 
Mini Formacja Disco Dance - I miejsce 
duet jazz dance Dominika Bagińska, Ju-
lia Młynarczyk - I miejsce 
duet disco Dominka Bagińska, Katarzyna 
Łoś - III miejsce 
Wioletta Rul Vel Sochacz, Kornelia Gosz-
czyńska, Anna Zielińska, Aleksandra Gu-
mienna i Gabriela Niemczuk - finaliści 
XV Międzynarodowy  Festiwal „Hro-
nowskie Jabłuszko” w Czechach 
(6-9.05.2016 r.)
choreografia „Say Something” w katego-
rii show - I miejsce
Formacja Disco Dance Juniorzy - II miej-
sce 
musical „Chicago”  - III miejsce  

ZESPÓŁ TAŃCA JAZZOWEGO 
„BALLO”

iii Ogólnopolski Festiwalu Tańca 
„Taneczne inspiracje” Biłgoraj 2016 
(17.04.2016 r.):
Ballo Junior - „Nagroda za radość na 
scenie”
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nASi 
nAJLEPSi

Maciej Dubaj z Koła Turystyczno-Kra-
joznawczego MłoDziK - to on w tym 
roku  szkolnym otrzymał Honorową 
Odznakę nasz najlepszy. Z kolei 
nagrody rzeczowe  dla szczególnie 
wyróżniających się uczestników 
zajęć trafiły aż do 16 osób. 

Uhonorowany odznaką Nasz Najlep-
szy Maciej Dubaj, od siedmiu lat bar-
dzo aktywnie uczestniczy w zajęciach 
Koła Turystyczno-Krajoznawczego 
„MłoDziK”. Prawdziwy pasjonat krajo-
znawstwa i turystyki. Sumienny, kole-
żeński i bardzo lubiany przez kolegów. 
Wielokrotnie z powodzeniem startował 
w różnych konkursach i turniejach kra-
joznawczych. W Ogólnopolskim Mło-
dzieżowym Turnieju Turystyczno-Kra-
joznawczym zdobył nawet tytuł mistrza 
Polski. Posiadacz wielu odznak tury-
stycznych i krajoznawczych.

Maciej jest jedynym, który w tym 
roku szkolnym otrzymał odznakę Nasz 
Najlepszy. Ponadto wyróżniono jed-
nak nagrodami rzeczowymi 16 innych, 
szczególnie wyróżniających się uczest-
ników zajęć.

Nagrody rzeczowe otrzymali: Alek-
sandra Kłapeć (Teatr Młodzieżowy 
My), Wiktoria Kozik (Ballo I), Weronika 
Wanarska (Ballo I), Zuzanna Paluch 
(Ballo I), Monika Spodniewska (Co-
lor Wheel), Katarzyna Tomczyk (Stu-
dio Teatru Wyobraźni), Artur Dobras 
(Studio Teatru Wyobraźni i Redakcja 
Reporterów Radiowych) oraz Karolina 
Kamyszek, Aleksandra Kozaczuk, Syl-
wia Jasińska, Oliwia Parol, Aleksandra 
Bednarek, Katarzyna Choma, Julia Ha-
rańczyk, Kacper Stadnicki, Bartłomiej 
Łukowski (wszyscy z Klubu Boogie 
Opus Twist). Gratulacje dla wszystkich 
nagrodzonych.

Honorową Odznakę Nasz Najlepszy 
oraz nagrody 
rzeczowe 
przyzna-
ją Dyrek-
cja, Rada 
Pedago-
giczna 
oraz Sa-
morząd 
Wycho-
wanków 
MDK. 

nASZE OSiĄGniĘCiA
Ballo I – I miejsce w kategorii taniec 
współczesny i nagroda specjalna za 
efekty dźwiękowe

X Wiosenne Spotkania Taneczne Za-
mość 2016 (02.04.2016 r.):
I miejsce w kategoriach: taniec współ-
czesny/jazz oraz show dance/insceniza-
cja taneczna. 
Vii Wojewódzkie Spotkania  Tanecz-
ne MARCE DAnCE Krasnystaw 2016 
(19.03.2016 r.):
Ballo I - wyróżnienie specjalne w katego-
rii taniec współczesny 
XVii Wojewódzki Festiwal Współcze-
snych Form Tanecznych w Puławach
Wiktoria Kozik - I miejsce za autorską 
choreografię 

KLuB BOOGiE „OPuS TWiST”

iV edycja Ogólnopolskiego Turnie-
ju Boogie Woogie „Boogie Mania” w 
Warszawie (2.04.2016 r.):
Do finałów awansowało pięć naszych par 
tanecznych:
w kategorii dzieci: Dominik Gołębiowski i 
Magdalena Puk - V miejsce
Maciej Danielak i Weronika Kozłowska - 
VI miejsce 
Jakub Oleszczyński i Nikola Szczepań-
ska - VII miejsce 
w kategorii juniorów:
Michał Bednarek i Małgorzata Zalewska 
- V miejsce
w kategorii seniorów: Bartłomiej Łukow-
ski i Karolina Kamyszek - V miejsce
Jakub Oleszczyński i Nikola Szczepań-
ska – wyróżnieni nagrodą przyznawaną 
przez partnerów medialnych, sponsorów 
i fotoreporterów dla Najbardziej Medial-
nej Pary.
iii Otwarte Mistrzostwa Polski w Bo-
ogie-Woogie (19.03.2016 r.):
Kategoria Dzieci: Magdalena Puk i Domi-
nik Gołębiowski - II miejsce
Alicja Siatka i Bartosz Chmielewski - III 
miejsce
Natalia Kupracz i Eryk Emerla - IV miej-
sce
Nikola Szczepańska i Jakub Oleszczyń-
ski - V miejsce
Aleksandra Prokopowicz i Jakub Sirko - 
VI miejsce
Oliwia Grzesiuk i Mateusz Młynarczyk – 
VII  miejsce
Kategoria Juniorzy: Małgorzata Zalew-

ska i Michał Bednarek - I miejsce
Julia Lesicka i Szymon Dufek - II miej-
sce 
Aleksandra Jankowska i Bartosz Hara-
tym -  III miejsce
Paula Grudka i Filip Kratiuk - V miejsce 
Natalia Królikowska i Karol Klimczuk - VII 
miejsce
Kategoria Seniorzy: Julia Harańczyk  
i Kacper Stadnicki - IV miejsce
Karolina Kamyszek i Bartłomiej Łukowski 
- VI miejsce

TEATR „WiERCiPiĘTuSiE”, 
TEATR „WiERCiPiĘTEK”,
TEATR „My”

Powiatowy Konkurs Recytatorski Li-
teratury Współczesnej:
Pola Ligaj – nagroda
Powiatowy Konkurs Literatury Lirycz-
nej: Milena Arciszewska - wyróżnienie 
Powiatowy Mały Konkurs Recytator-
ski Literatury Dziecięcej:
Nikodem Kałużny - I miejsce i udział  
w etapie wojewódzkim

STuDiO TEATRu WyOBRAŹni
  
Konkurs poezji lirycznej:
Adrianna Rogucka – wyróżnienie w kate-
gorii gimnazjalnej
Katarzyna Płonkowska – wyróżnienie  
w kategorii młodzieży szkół ponadgimna-
zjalnych
Katarzyna Tomczyk – I nagroda w katego-
rii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Eliminacje powiatowe Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego:
Katarzyna Tomczyk – nagroda, zakwalifi-
kowana do przeglądu wojewódzkiego
Katarzyna Płonkowska  - nagroda, zakwa-
lifikowana do przeglądu wojewódzkiego
Eliminacje powiatowe Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego 
dla gimnazjalistów „Przebudzeni do 
życia”:
Adrianna Rogucka - I nagroda, kwalifika-
cja do przeglądu wojewódzkiego
Przegląd wojewódzki Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego:
Katarzyna Tomczyk – wyróżnienie
Przegląd wojewódzki Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego dla gim-
nazjalistów „Przebudzeni do życia”:
Adrianna Rogucka - wyróżnienie
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Praktycznie od podstaw two-
rzył się w tym roku szkolnym 
zespół wokalny „DEMEX” 
pod kierunkiem Mariana 
Skiby. Było to konieczne, bo 
dotychczasowa grupa prze-
stała praktycznie istnieć po 
odejściu z niej większości 
uczestniczek- maturzystek.

Obecna grupa - mimo ma-
łego stażu – już zaliczyła kilka 
występów przed publiczno-
ścią. Pierwszym był koncert 
świąteczny w MDK a drugim 
występ w Szopce Bożona-
rodzeniowej na Pl. Łuczkow-
skiego. Zespół brał też udział  
w Festiwalu Piosenki „Super 
Mikrofon Radia JARD” w Bia-
łymstoku, zajmując V miejsce 
w kategorii zespołów do 16 lat.

Od niedawna Demex  pracu-
je również z Mirosławem Ma-
jewskim prowadzącym Studio 
Teatru Wyobraźni. Współpraca 

Potrójne zawody zorganizował MDK 21 lutego na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie. Zawod-
nicy rywalizowali podczas XXii Zawodów Modeli Balonów 
na Ogrzane Powietrze, XXXi Zawodów Modeli Szybowców 
Halowych F1n oraz ii Zawodów Modeli Szybowców Papie-
rowych F1n/P.

W balonowej rywalizacji wzięło udział 16 zawodników, w tym: 
12 młodzików (do lat 14) i 4 juniorów (15-18 lat). Zawodnicy re-
prezentowali: Klub Modelarski „Orlik” z Hrubieszowa, Pracownię 
Modelarską „Falcon” z Sawina, Kółko Modelarskie Śmigiełko  
z Rudy Huty oraz Pracownię Modelarską Młodzieżowego Domu 
Kultury „Dedal i Ikar” z Chełma prowadzoną przez Tadeusza 

Powietrzna rywalizacja 
modelarzy

Stachniuka.
Zwycięzcy w XXII Zawodach Modeli Balonów Na Ogrzane Po-

wietrze: w grupie wiekowej „młodzik” - 1.Steć Aleksandra - pra-
cownia Modelarska „Falcon” z Sawina; 2.Sokołowska Magdale-
na - pracownia Modelarska „Falcon” z Sawina; 3.Turek Joanna 
- pracownia Modelarska „Falcon” z Sawina; w grupie wiekowej 
„junior” - 1.Kałużna Dominika - Kółko Modelarskie „Śmigiełko” 
z Rudy Huty, 2. Pałdyński Krzysztof - Kółko Modelarskie „Śmi-
giełko” z Rudy Huty, 3.Bajer Patryk – Klub Modelarski „Orlik”, 
Hrubieszów.

W XXXI zawodach Modeli Szybowców Halowych F1N oraz 
w II Zawodach Modeli Szybowców Papierowych F1N/P wzięło 
udział 37 zawodników. Zwycięzcy w XXXI Zawodach Modeli Szy-
bowców Halowych F1N: grupa dziewcząt: 1. Steć Aleksandra,  
2. Kałużna Dominika, 3. Tarczyńska Olimpia; grupa wiekowa 
„młodzik młodszy”: 1. Filipczuk Mateusz, 2. Gumieniak Paweł, 
3. Guz Antoni; grupa wiekowa „młodzik”: 1. Mięczak Mateusz, 
2.Wezgraj Jakub, 3. Folusz Jakub; grupa wiekowa „junior”: 
1.Wielosz-Hałasa Piotr, 2. Skwarek Dominik, 3. Flisiuk Łukasz; 
grupa wiekowa „senior”: 1. Stachniuk Tadeusz, 2. Kryszczuk Le-
szek, 3. Kwiatkowski Tomasz.

Zwycięzcy w II Zawodach Modeli Szybowców Papierowych 
F1N/P: grupa dziewcząt: 1. Sokołowska Magdalena, 2. Kałużna 
Dominika, 3. Steć Aleksandra; grupa wiekowa „młodzik młod-
szy”: 1. Krawczyński Marcel, 2. Soja Mikołaj, 3. Adamczyk Kac-
per; grupa wiekowa „młodzik”: 1. Langiewicz Filip, 2. Wezgraj 
Jakub, 3. Folusz Jakub; grupa wiekowa „junior”: 1. Bajer Patryk, 
2. Cimek Jakub; grupa wiekowa „senior”: 1. Mazurek Maciej,  
2. Machul Dariusz, 3. Kryszczuk Leszek.

Wkrótce amatorów modelarstwa czeka kolejna gratka. To za-
planowane na 4 czerwca w Sawinie XX Otwarte Zawody Modeli 
Latających Swobodnie dla Juniorów Młodszych.

ROZśPiEWAny ZESPÓŁ „DEMEX”
zaowocowała opracowaniem 
scenki pt. „Piosenka drewnia-
nych lalek”. Obecnie praca jest 
skierowana na opracowanie 
fragmentu z musicalu „Chica-
go” pt. „Więzienne tango”.

Nie próżnuje też zespół wo-

kalny „MINI DEMEX”. Na co 
dzień pracuje w dwóch gru-
pach. Pierwsza, to dzieci po-
czątkujące, głównie z klas 1-3 
szkoły podstawowej. Druga 
grupa jest zaawansowana. Są 
w niej przede wszystkim dzieci 

z klas 4-6. Grupy brały udział 
w koncercie świątecznym  
w MDK i w Szopce Bożonaro-
dzeniowej. 

Oba zespoły, podczas zi-
mowych ferii uczestniczyły  
w warsztatach wokalnych.
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Złoto, srebro i brąz przywiozła z turnieju 
w Czechach Formacja Tańca nowocze-
snego „Foton”. Tancerze Joanny Wilko-
łaskiej reprezentowali Chełm na XV Mię-
dzynarodowym Festiwalu „Hronowskie 
Jabłuszko”.

Jury podczas festiwalu obejrzało około 
130 formacji w kilku kategoriach tanecznych 
i wiekowych. Polskę reprezentowali oprócz 
Chełma, jedynie Szczecin, Wrocław i Wał-
brzych. Trudno było się przebić przez owacje 
czeskiej publiczności. Tym bardziej Fotonia-
cy zmobilizowali się do rywalizacji o najwyż-
sze trofea. Przy tak znakomitym poziomie, 
werdykt jury był dla naszych tancerzy sporą 
niespodzianką. Radość była ogromna i dłu-
go po turnieju tancerze nie mogli ochłonąć 
z emocji. Formacja „Foton” zdobyła komplet 
medali: złoto, srebro i brąz!

I miejsce w kategorii show zajęła chore-
ografia „Say Something”, II miejsce – For-
macja Disco Dance Juniorzy, zaś III miejsce 
– musical „Chicago”.   

Działający w Młodzieżowym Domu Kul-
tury Klub Tańca Nowoczesnego „Foton” 
liczy około 100 osób. Członkami są dzieci 
i młodzież od 6-18 lat. Formacje posiadają 
w swoim repertuarze choreografie w klima-
cie tańca disco dance, musicalu, show oraz 
contemporary. Tancerze to finaliści wielu 
imprez ogólnopolskich i międzynarodo-
wych. Formacja „Foton” na ostatnim turnieju 
w Bydgoszczy zdobyła aż pięć pierwszych 
miejsc na podium w różnych kategoriach 
tanecznych. Na wspomnianym już festiwalu  
w Czechach „Hronowskie Jabłuszko” zdo-
była złoto, srebro i brąz.

 Formacja „Mały Foton” to jeden z finali-
stów w kategorii disco dance  
show na ogólnopolskim tur-
nieju w Łosicach. Do rywali-
zacji przystąpiło tam ponad 
1100 tancerzy z 20 miast 
Polski. Jury obejrzało ponad 
168 solówek, 67 duetów, 51 
mini-formacji i 72 formacje  
w trzech kategoriach tanecz-
nych. Sędziowie docenili  
poziom techniczny naszych 
tancerzy, którzy w kategorii 

show byli najmłodszą formacją w swojej ka-
tegorii wiekowej.

Co roku tancerze uczestniczą w cyklu 
szkoleń i  warsztatów prowadzonych przez 
znakomitych choreografów. - W tym roku 
nasililiśmy w grupach zaawansowanych 
pracę nad techniką tańca klasycznego, bę-
dącego bazą do wprowadzania innowacji – 

mówi Joanna Wilkołaska. - Dbając o dobry 
klimat w zespołach, co roku organizujemy 
szereg imprez integracyjnych: Mikołajkowy 
Turniej Tańca, Mistrzostwa MDK w Tańcu 
Nowoczesnym, urodziny tancerzy, mikołajki 
w grupach i obozy taneczne. Zaintereso-
wanych zapraszamy także do odwiedzenia 
strony klubu: www.foton.chelm.pl.

Dwoje uczestników Grupy 
Paparazzi zaprezentowało 
w tym roku swoje indywi-
dualne wystawy fotografii. 
na wystawie „Kulturalnie” 
można było oglądać zdjęcia 
Macieja Kołodzieja, zaś „Pi-
sane tańcem” - to wybrane 
fotografie autorstwa Domi-
niki Marek. 

Wernisaż wystawy Macieja 
Kołodzieja odbył się w Chełm-

skiej Bibliotece Publicznej. 
Autor zaprezentował publicz-
ności swoje najlepsze prace 
w tematyce reportażu. Na 
tych fotografiach można zna-
leźć emocje i ulotne chwile  
z życia kulturalnego miasta.

Z kolei wernisaż pierwszej 
autorskiej wystawy fotografii 
Dominiki Marek „Pisane tań-

cem” zorganizowany został  
w sali teatralnej Młodzieżowe-
go Domu Kultury. „Pisane tań-
cem” ma podkreślać współ-
granie dwóch dziedzin sztuki. 
Autorka postanowiła pokazać 
na swoich fotografiach  taniec 
i tancerki. W jej obiektywie 
„zatańczyły” Anna Maria Ol-
szak (Teatr Tańca Chełmskie-

go Domu Kultury), Aleksandra 
Bijak (Estrada Dziecięca) oraz 
Adrianna Szewczuk i Julia 
Strycharz (Zespół Tańca Jaz-
zowego Ballo)

Dominika Marek od lat jest 
związana z MDK. Aktywnie 
uczestniczy w różnych for-
mach, od plastyki przez ta-
niec, aż po fotografię.

Komplet medali dla Fotonu

DWA SPOJRZEniA PAPARAZZi
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W Młodzieżowym Domu Kultury oraz w chełmskich szkołach 
można znaleźć „Hajdpark”. To gazeta, której twórcami są 
uczestnicy warsztatów dziennikarskich MDK.

Pierwszy numer ukazał się w 
lutym tego roku. Młodzi dzien-
nikarze intensywnie pracują 
nad kolejnymi materiałami.

Gazeta Hajdpark, jak twier-
dzą uczestnicy zajęć, jest ad-
resowana przede wszystkim 
do młodzieży, lecz warto, by 
sięgnęli po nią także dorośli. - 
Każdy znajdzie w niej coś dla 
siebie - zapewniają zgodnie 
uczestnicy warsztatów. 

- Jesteśmy dumni z pierw-
szego numeru, który jest na-
szym małym i z pewnością nie 
ostatnim sukcesem. Już pracujemy nad kolejnymi artykułami - 
wyjawia Asia Fedorowicz.

Młodzież samodzielnie zbiera potrzebne informacje. Robi 
zdjęcia, przeprowadza sondy i wywiady, pisze recenzje oraz fe-
lietony.

- Mamy już za sobą swoją pierwszą konferencję prasową, na 
której mieliśmy okazję porozmawiać z laureatami konkursu Lu-
dzie Listy Piszą - mówi Wiktor Wójcicki.

Podczas zajęć uczestnicy szlifują swój pisarski warsztat, nie 
tylko przygotowując artykuły prasowe, ale także pisząc krótkie 
formy literackie. 

Warsztaty, to jednak nie tylko zgłębianie dziennikarskich za-
gadnień w teorii i realizowanie ich w praktyce podczas przygoto-
wywania Hajdparku. To także uczestnictwo w ciekawych wyda-
rzeniach i poznawanie interesujących ludzi.

Zespół redakcyjny Hajdparku jest otwarty i chętnie powita  
w swoim gronie nowych pasjonatów dziennikarstwa. Kto może się 
zgłaszać? - Każdy, kto lubi pisać i interesuje się dziennikarstwem. 
Zapraszamy osoby, które lubią nowe wyzwania, mają głową pełną 
pomysłów, chcą nauczyć się dziennikarskiego warsztatu i spędzić 
interesująco czas - mówi prowadząca warsztaty Joanna Sadow-
ska. 

O tym, co robią uczestnicy warsztatów dziennikarskich MDK, 
można przekonać się m.in.  odwiedzając na facebooku profil 
Hajdpark: www.facebook.com/hajdparkmdk.
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Młodzi ludzie jeśli tylko zechcą, potrafią pisać i robią to 
pięknie. Tak, jak uczestnicy  konkursu Ludzie Listy Pi-
szą. Konkurs zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury w 
Chełmie, przy współpracy z Super Tygodniem Chełmskim  
i Radiem Bon Ton.

Emilia Krzywonos z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Ho-
telarskich i Katarzyna Hawryluk z II LO – to one zdaniem komi-
sji konkursowej napisały najpiękniejsze listy i otrzymały nagro-
dy specjalne. Ponadto komisja nagrodziła: Gabrielę Swatek, 
Magdę Wypychiewicz – obie z Zespołu Szkół Budowlanych i 
 Geodezyjnych, Przemysława Maksymiuka z ZSGiH i Filipa 
Mazura z I LO.

Jak się okazało, choć niektórzy z laureatów pisują na co 
dzień nawet wiersze i opowiadania, to list napisali po raz pierw-
szy przy okazji konkursu. Dlaczego się na to zdecydowali?

- Piszę od dawna, głównie wiersze – przyznaje Gabrysia 
Swatek. - Listu nigdy nie zdarzyło mi się napisać, dlatego po-
stanowiłam spróbować swoich sił przy tej okazji.

Z kolei Magda Wypychiewicz zdradza, że gdy dowiedziała 
się o konkursie, od razu wiedziała, że to coś dla niej. - Mogłam 
w ten sposób wyrzucić z siebie to, co czuję. Moje uczucia i 
emocje – mówi.

- Pisanie, to moja pasja, ale udział w konkursie był też dla 
mnie okazją do przekazania czegoś ważnego – mówi Kasia 
Hawryluk. - Przez mój list otwarty chciałam przypomnieć o po-
trzebach innych ludzi, potrzebie pomocy innym, bo to jedna z 
najważniejszych rzeczy w naszym życiu.

Z kolei Filip Mazur, który napisał w liście otwartym o swojej 
wierze  tłumaczy: Pomyślałem, że jeśli napiszę o tym na kon-
kurs, to moje słowa trafią do większej liczby osób i będę się 
mógł z nimi tym podzielić.

Listem można wyznać uczucia drugiej osobie, ale też prze-
kazać innym rzeczy ważne, a czasem zbyt trudne, by mówić  
o nich wprost.

- To bywa bolesne, ale o takich sprawach, jak samotność, 
depresja, samobójstwo można i trzeba mówić, bo w ten spo-
sób można kogoś uratować – zaznacza Emilka Krzywonos, 
autorka bardzo emocjonalnego i osobistego listu. - Może po 
przeczytaniu mojego listu ktoś zrozumie, że czasami trzeba się 
tylko rozejrzeć wokół, żeby zobaczyć, że ktoś inny tuż obok nas 
potrzebuje pomocy. Może uratuje go właśnie ta chwila uwagi. 
Warto próbować.

MŁODZi DZiEnniKARZE 
W AKCJi

Listy prosto z serca
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Turyści z Koła Turystycz-
nego „MłoDziK” poświęcili 
w tym roku szkolnym dużo 
czasu na przygotowania do 
konkursów krajoznawczych. 
Poznawali  zabytki, obiekty 
przyrodnicze i inne atrak-
cje turystyczne własnego 
regionu oraz innych części 
Polski. 

Młodzi turyści uczestniczyli 
w rajdach pieszych organizo-
wanych przez Oddział PTTK 
w Chełmie. Karolina Jusiuk  
w  konkursie krajoznawczym 
na 49 Rajdzie „Kościuszkow-
skim” zajęła I miejsce, nato-
miast na 39 Rajdzie „Wiosen-
nym” wywalczyła II lokatę. 
Podczas tych rajdów młodzi 
turyści poznawali okolice 
Chełma, Krasnegostawu, Po-
niatowej i Nałęczowa.

Jak co roku nasi turyści 
przystąpili do rywalizacji  
w najważniejszej imprezie kra-
joznawczej czyli w  44. Ogól-
nopolskim Młodzieżowym 
Turnieju Turystyczno-Krajo-
znawczym. Na etapie powiato-
wym  wszystkie cztery drużyny 
naszego koła uzyskały awans 
do finału wojewódzkiego.  In-
dywidualnie w swoich katego-
riach triumfowali Maciej Dubaj 
przed Karoliną Jusiuk  oraz 
Alicja Siatka. Finał wojewódzki 
został rozegrany w Biłgoraju,  
a nasze drużyny w pionie szkół 

ponadgimnazjalnych zajęły 
m.in.  I miejsca  w Turystycz-
nym ABC, w rozpoznawaniu 
zabytków woj. śląskiego oraz 
w konkursie odznak, II miejsca 
w rozpoznawaniu atrakcji woj. 
lubelskiego  i w rzutach do celu 
oraz III miejsca w  rozpozna-
waniu roślin oraz w teście kra-
joznawczo turystycznym z ele-
mentami  topografii,  pierwszej 
pomocy i ruchu drogowego. 
Najmłodsza drużyna zajęła III 
miejsca w teście krajoznaw-
czo-turystycznym oraz w roz-
poznawaniu zabytków woj. 
lubelskiego i śląskiego.  Indy-
widualnie III miejsce wywal-
czył Maciej Dubaj. Wyjazd na 
turniej był okazją do wędrówki 
po Roztoczu oraz zwiedzania 
Górecka Kościelnego, Biłgo-

raja i Szczebrzeszyna.
W IV Powiatowym Konkursie 

Wiedzy o Powiecie Chełmskim 
drużyny  „MłoDziKa” wygrały 
rywalizację zarówno w pionie 
szkół  podstawowych, jak  też  
ponadgimnazjalnych. Indywi-
dualnie również w  obu kate-
goriach  trzy pierwsze miejsca 
przypadły uczestnikom nasze-
go koła . Zajęli je  w kolejności: 
Maciej Dubaj, Karolina Jusiuk 
i Aleksandra Starzomska oraz 
Alicja Siatka, Maja Ryżyńska  
i Monika Ciesielska.

W II Powiatowym Konkursie 
Wiedzy o Chełmie drużyny 
„Młodzika” zajęły I miejsce  
w kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych oraz II lokatę w 
gimnazjach.  W punktacji indy-
widualnej I miejsce wywalczył 

Maciej Dubaj, II zaś Karolina 
Jusiuk. 

Warto też wspomnieć, że 
trzy osoby brały udział w eta-
pie okręgowym XVI Ogólno-
polskiego Konkursu Wiedzy  
o Poleskim Parku Narodowym.

Ponadto uczestnicy koła 
zdobyli kilkanaście odznak tu-
rystycznych i krajoznawczych 
– MOK, ROK, OTP, „Turysta 
Przyrodnik”.

A to nie koniec. W tym roku 
czeka nas jeszcze wycieczka 
do Wrzelowieckiego Parku 
Krajobrazowego, trzydniowy 
wyjazd w Góry Świętokrzy-
skie, Rajdzik „Pierwszy Krok” 
oraz XVI Wojewódzki Konkurs 
Wiedzy  o Regionie Lubelskim 
„Oblicza Małej Ojczyzny”, któ-
ry odbędzie się w Lublinie.

Z „MłoDziKiem” na turystycznym szlaku
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Che³mskie

TeatralneWakacje

Nadchodzi Pipi
 data: 2 lipca 2016 |  godzina: 17.00  |  miejsce:  Plac £uczkowskiego
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 data: 16 lipca 2016 |  godzina: 17.00  |  miejsce:  Reformacka 13SP nr 10, 
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Chatka Zaj¹czka
 data: 30 lipca 2016 |  godzina: 17.00  |  miejsce:  SP nr 10, Reformacka 13
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Spektakl Teatru                  z Torunia Vasca

Prot i Filip
 data: 6 sierpnia 2016 |  godzina: 17.00  |  miejsce:  Plac £uczkowskiego
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Plac £uczkowskiego | godzina 17.00

Projekt realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Organizator:

M³odzie¿owy Dom Kultury w Che³mie
ul.Pocztowa 41 | 22 - 100 Che³m
tel. (82) 565 21 57
e-mail: mdkchelm@op.pl
www.mdk.echelm.pl

www

youtube.com/MDKChelm
youtube.com/FotonMDK
youtube.com/Radio41

mdk.echelm.pl
paparazzi.echelm.pl
foton.chelm.pl
radio41.pl

facebook.com/
M³odzie¿owyDomKultury
w Che³mie
facebook.com/radio41

 W razie niepogody spotykamy siê w Szkole Podstawowej nr 10
ul. Reformacja 13 (sala gimnastyczna)

Uwaga!

VI edycja 

 TakSpektakl Teatru           z Krakowa

Jak to w rodzinie

Spektakl Teatru                                      ze S³upska W³adca Lalek

Spektakl Teatru                                 z Warszawy Odskocznia

Krawiec Niteczka

 data: 20 sierpnia 2016 |  godzina: 17.00  |  miejsce:  Plac £uczkowskiego

Teatr                      z Warszawy Malutki


