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Hajdpark

- nie tylko gazeta

Ostatni rok był dla młodych dziennikarzy
rokiem pracy i dobrej zabawy. Współpraca
uczestników zaowocowała m.in. wydaniem
zimowego numeru gazety Hajdpark.
Dziennikarze umieścili tam felietony, artykuły
dotyczące popularnych tematów, fotoreportaż
z odbywającego się w Lublinie festiwalu Falkon,
przewodnik po wartych polecenia restauracjach
oraz recenzje. Redakcyjnemu zespołowi udzieliła
się, świąteczna, grudniowa atmosfera. W związku
z tym w gazecie znalazły się: wyjątkowo zimowy
felieton „Co mnie denerwuje?” oraz poręczna lista prezentów, które czytelnicy mogli podarować rodzinie i znajomym pod choinkę. Bonusem
była sekcja humoru, do której uczestnicy zajęć
dołączyli słownik dla rodzica i zabawny artykuł
o modnym zjawisku tzw. „rakach internetu”. Nie
mogło się obejść także bez porcji „sucharów”.
Na zajęciach młodzi dziennikarze pracowali
z aparatem fotograficznym i dyktafonem. W poszukiwaniu informacji dokładnie przeszukiwali
stare kroniki, ruszali w miasto, pojawiali się na wydarzeniach kulturalnych. Uczestniczyli w spotkaniach ze znanymi osobami, które z chęcią dzieliły
się z nimi doświadczeniem i ciekawymi historiami
z życia. Wśród nich znaleźli się Cezary Pazura,
Magda Jethon, Tomasz Sekielski, Marcin Meller
oraz Marcin Wroński.
Przygotowując się do nowego projektu czyli filmu dokumentalnego, uczyli się pisać scenariusz,
korzystać z kamery, montować dźwięk i obraz.
Musieli także wykazać się kreatywnością w - jak
się okazało najtrudniejszym zadaniu - wymyślaniu tytułu planowanej produkcji. Co jeszcze? Organizowali planówki, burze mózgów, prześcigali
się w wymyślaniu pomysłów, pisali, nagrywali
i pytali. Swój wkład mieli też w gazetę, którą trzymacją Państwo w rękach.		
ww
Jedno z wielu inspirujących
spotkań: tym razem
z pisarzem
Marcinem
Wrońskim

UWAGA: Całkiem nowe zajęcia!

Modna sztuka

Zajęcia o tej nazwie są nowością w
ofercie MDK. To warsztaty plastyczne
dla dzieci i młodzieży prowadzone w
oparciu o różne techniki artystyczne
i zabawy twórcze, które mają na celu

pobudzanie kreatywności. Forma
warsztatu jest swobodna, co sprzyja spontanicznej autokreacji dziecka
i pozwala mu na tworzenie własnej
wizji twórczej. Celem zajęć jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności
posługiwania się technikami plastycznymi, nauka przestrzennego widzenia, a także poznanie podstawowych
zasad projektowania ubioru, nakryć
głowy, szycia, robótek ręcznych, biżuterii. Uczestnicy ćwiczą rysowanie
poprawnej sylwetki prezentującej
ubiór, biorą udział w różnorodnych
kreatywnych ćwiczeniach praktycznych. Tu mają możliwość kreowania
form unikatowych jak i użytkowych.
Celem pracowni jest wielowymiarowa edukacja dzieci i młodzieży
w kierunku kształtowania otwartych,
twórczych osobowości.
JMS

Już wkrótce
uczestnicy
będą tworzyli
projekty podobne do tych
autorstwa
prowadzącej
zajęcia
Justyny Malickiej-Sławińskiej

Nagrody dla najlepszych
Co roku Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Wychowanków
MDK przyznają nagrody dla wychowanków, którzy szczególnie wyróżniają się swoją pracą, osiągnięciami i osobowością.
W tym roku gremium to zdecydowało o przyznaniu nagród 18 osobom.
W gronie nagrodzonych znaleźli się: Paulina Iwaniszczuk (Klub Boogie Opus
Twist), Natalia Zarek (Klub Boogie Opus Twist), Grzegorz Kawecki (Klub
Boogie Opus Twist), Karolina Jusiuk (Koło Turystyczno-Krajoznawcze MłoDziK), Natalia Kędzierawska (Grupa Wokalna Inwazja Ludzi Warzyw), Emilia
Rudzka (Grupa Wokalna Inwazja Ludzi Warzyw), Iga Krawczyk (Pracownia
Color Wheel), Monika Spodniewska (Pracownia Color Wheel), Kornelia Bielecka (Pracownia Color Wheel), Teresa Czachorek (Teatr Młodzieżowy My),
Julia Sieńko (Zespół Mini Demex), Julia Augustynek (Zespół Mini Demex),
Kinga Sienkiewicz (Zespół Demex), Julia Zagoła (Zespół Demex), Natalia
Celińska (Zespół Tańca Jazzowego Ballo), Nikoletta Szulc (Zespół Tańca
Jazzowego Ballo), Zuzanna Krzywicka (Zespół Tańca Jazzowego Ballo),
Magda Dorodzińska (Zespół Tańca Jazzowego Ballo).
Gratulujemy! 							
(sad)
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamawianych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów
przyjętych do druku.
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Klub Tańca Nowoczesnego
„Foton” działający w Młodzieżowym Domu Kultury i
prowadzony przez Joannę
Wilkołaską skupia około 100
tancerzy w wieku od 6-18 lat.
To pasjonaci tańca. Robią to,
co lubią i robią to dobrze!

taty. Tancerze angażują się
w życie środowiska lokalnego.
Uczestniczą w akcjach charytatywnych, koncertach oraz audycjach tanecznych w szkołach
i przedszkolach. Na uwagę zasługuje również duże zaangażowanie rodziców: ich wsparcie

Ptaki zamieszkały
w Galerii na Górce
Foto: Dominika Marek, Joanna Sadowska

Pasjonaci tańca
z kolejnymi medalami

Z Festiwalu
w Czechach
Fotoniacy
przywieźli
dwa srebrne
medale

Doskonaląc swój poziom
techniczny uczestniczą w cyklu
szkoleń i warsztatów. Ponadto,
aby móc rywalizować na arenie
ogólnopolskiej i międzynarodowej, ciągle poszukują nowości
i uaktualniają choreografie. Ciężka praca niesie za sobą
wiele trudnych sytuacji – zaznacza Joanna Wilkołaska. - Dlatego bardzo dbamy o fajny klimat
w grupach. Organizujemy urodziny tancerzy, mikołajki, cykliczne turnieje, pokazowe lekcje tańca. Liczy się rywalizacja,
zabawa, wymiana doświadczeń
i mobilizacja do dalszej pracy.
Co roku organizowany jest
obóz taneczny i zimowe warsz-

finansowe, opieka na koncertach i turniejach.
Tegoroczne sukcesy tancerzy to m.in. złoty medal i Grand
Prix na Ogólnopolskich Mistrzostwach Pragi Północ i udany
start na festiwalu w Czechach.
Przed nimi wkrótce jeszcze jeden turniejowy wyjazd. Na przełomie czerwca i lipca – dzięki
wsparciu Urzędu Miasta Chełm
– Foton wyjeżdża do Włoch na
Le Strade Della Musica.
Kto chciałby dowiedzieć się
więcej na temat Klubu i śledzić
na bieżąco informacje o jego
działalności, może zajrzeć na
stronę internetową www.foton.
chelm.pl.			
jw

Wyjątkową wystawę przygotowali na powitanie wiosny uczestnicy zajęć pracowni plastycznej Art-Kreska. Podopieczni Krystyny Rutyny zaprosili odwiedzających do podziwiania barwnej
ekspozycji form przestrzennych zatytułowanej „Ptasie radio”.
W leśnej scenerii, z ptasim świergotem w tle, odwiedzający oglądali bajecznie kolorowe ptaki wykonane z... papieru. Na ekspozycji znalazła się cała ptasia czereda: wróble, sikorki, kanarki,
sowy, bociany, papugi, pingwiny, a nawet flamingi! Wernisażowi
wystawy towarzyszyła inscenizacja przygotowana przez dzieci
z zespołu teatralnego Wiercipiętusie.		
(sad)

Wystawą „Ptasie radio” Krystyna Rutyna pożegnała się z uczniami i MDK.
Artystka i lubiana nauczycielka po latach pracy odeszła na emeryturę
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Premiera
za premierą

„Mały Książę” w wykonaniu grup
Wiercipiętek
i Teatru Młodzieżowego My

Foto: Mariusz Cimek

Ostatni rok szkolny młodzi aktorzy
z MDK spędzili bardzo aktywnie. Trzem
grupom teatralnym udało się wystawić
aż pięć spektakli. Wszystkie z nich wyreżyserowała Urszula Korpysz.
Wiercipiętusie i Wiercipiętki przygotowali sztukę „Astroidalny plan”, która
swoją premierę miała w grudniu. Kolejną
świąteczną propozycją była „Opowieść
Rodzinne zdjęcie
po spektaklu
„Serenada”
wg Sławomira
Mrożka

wigilijna” we współczesnej konwencji. W sztuce
udział wzięli aktorzy Teatru Młodzieżowego My.
Warto zaznaczyć, że autorem scenariusza był jeden z podopiecznych Urszuli Korpysz – Mateusz
Grzesiuk.
Zespół Wiercipiętusie zaprezentował w marcu przedstawienie pod tytułem „Ptasie Radio”,
a kolejna ze sztuk miała swoją premierę w maju.
Była to „Serenada” wg Sławomira Mrożka, której
przygotowania podjął się Teatr My. Jeszcze w tym
samym miesiącu na scenę MDK trafił też spektakl, będący adaptacją klasycznej powieści „Mały
Książę” w wykonaniu dwóch grup aktorskich:
teatrów Wiercipiętek i My. Sztuka ta była jednocześnie ostatnim przedstawieniem wyreżyserowanym przez panią Urszulę Korpysz, która w tym
roku szkolnym odchodzi na emeryturę.
ww

Teatr dla najmłodszych

Młodzieżowy Dom Kultury ma dla dzieci teatralne propozycje przez okrągły rok. Jesienią i wiosną zaprasza do Teatru
na Poduszkach, a wraz z nadejściem wakacji w plener: na
Chełmskie Wakacje Teatralne.

Foto: Mariusz Cimek

Tylko jesienią, w sali teatralnej MDK swoje przedstawienia pokazali: Teatr Igraszka z Warszawy, Teatr CoNieco, Teatr Pod
Orzełkiem z Białegostoku i Teatr Nemno z Rzeszowa. Wiosną
mogliśmy obejrzeć dwa kolejne spektakle. W maju Teatr Co-
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Po spektaklu dzieci mogą porozmawiać z aktorami i obejrzeć z bliska
lalki

Nieco z Białegostoku zaprezentował „Wrażliwość”. W czerwcu
także gościliśmy białostocki teatr. Tym razem był to Teatr Pod
Orzełkiem z przedstawieniem „Kukła z wiejskiego podwórza”.
Jak zaznacza Mirosław Majewski, nauczyciel MDK i pomysłodawca „Teatru na poduszkach” jednym z większych atutów
przedsięwzięcia jest jego otwarty charakter. Widzowie oglądają spektakle w przyjaznej „poduszkowej” scenerii. Aktorzy nawiązują wspaniały kontakt z publicznością zarówno podczas
spektaklu, jak i po nim. Mali widzowie mogą z nimi porozmawiać
oraz obejrzeć lalki, rekwizyty, kostiumy i dekoracje. Bilety są
bezpłatne, co sprawia, że teatr staje się bardziej dostępny dla
odbiorców. Nie do przecenienia jest też fakt, że dzieci oglądają
przedstawienia wraz z rodzicami, a treść spektakli także nie jest
przypadkowa. Zapewniają dzieciom nie tylko zabawę, ale także mają w swojej treści przesłania profilaktyczne i integracyjne,
propagujące pozytywne wzorce zachowań.
Przypomnijmy, że projekt „Teatr na poduszkach” jest finansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tego projektu, jesienią w sali teatralnej MDK zagoszczą kolejne spektakle. Zanim
jednak to się stanie, podczas wakacji MDK zaprasza na spotkanie z teatrem w plenerze, a to za sprawą siódmej już edycji
Chełmskich Wakacji Teatralnych. Szczegóły i program znajdą
Państwo na str. 12.				
(sad)

W świecie kolorów

Pracownia plastyczna „Color Wheel”
prowadzona przez artystę plastyka
Elżbietę Krzywicką prezentuje szeroki
zakres działań artystycznych. W październiku pracownia wystawiła swoje
prace w Galerii Biblioteki Publicznej
im. Marii Pauliny Orsetti.

ne etapy działań.
W technice kolażu powstały kubistyczne portrety, które zostały zainspirowane sztuką hiszpańskiego artysty Pabla
Picassa. Są one wynikiem rozbicia poszczególnych elementów twarzy na szereg osobnych płaszczyzn w kształcie
figur geometrycznych z oderwaniem od
rzeczywistych kształtów twarzy. Na wystawie nie zabraknie także malarstwa
akrylowego oraz form przestrzennych.
W pracowni plastycznej „Kid Art” także wiele się działo. Jest to pracownia,
w której spotykają się najmłodsi uczestnicy zajęć plastycznych, 4, 5 6-cio latki.
Największą frajdę sprawiało maluchom
malowanie farbami. Malowały w techni-

Color Wheel to propozycja dla starszych dzieci

Na wystawie zaprezentowane zostały
prace w takich technikach jak malarstwo
akrylowe, malarstwo na porcelanie i ceramice, decupage ceramiczny. Można było
także obejrzeć prace wykonane w technice filcowania na mokro, formy przestrzenne i płaskie z filcu, a także nunofilc (filcowanie na jedwabiu).
Obecnie w pracowni trwają przygotowania do kolejnej wystawy podsumowującej wytężony rok pracy młodych artystów.
Tym razem wiodącymi technikami są grafika (linoryt barwny na płytę traconą). Jest
to bardzo pracochłonna technika, która
wymaga rozłożenia pracy na poszczegól-

ce akwareli, akrylu. Rysowały węglem
i ołówkiem. Zapoznały się z techniką graficzną monotypią kolorową, w której wykonały portret swojej mamy. Modelowały
w plastelinie formy trójwymiarowe posta-

ci zwierząt. Tworzyły zamki i twierdze
z papieru przechodząc od formy płaskiej
do przestrzennej. Projektowały, rysowały
i sklejały własne konstrukcje.
			
Ek

Foto: Elżbieta Krzywicka, Joanna Sadowska

Maluchy realizują artystyczne
pasje w pracowni „Kid Art”
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NASZE OSIĄGNIĘCIA
PRACOWNIA PLASTYCZNA
COLOR WHEEL
Konkurs Plastyczny „Moja przygoda w muzeum” - etap powiatowy (Chełm-6.05.2017)
Monika Spodniewska – laureat nagrody specjalnej redakcji Super Tydzień Chełmski
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Moja przygoda w muzeum” (Toruń):
Iga Krawczyk – wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Portrety” (Teatr Ziemi Rybnickiej)
Julia Ostrowska - wyróżnienie
Karolina Kołtuska - wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Nasza
Natura -Mój Skarb” (Poleski Park Narodowy-23.05.2017)
Kornelia Bielecka – laureat
XIV Ogólnopolskie Biennale Rysunku Grafiki Warsztatowej i Grafiki Komputerowej
(Wrocław)
Iga Krawczyk – laureatka nagrody w kat. 1215 lat
Monika Spodniewska – wyróżnienie w kat. do
11 lat
Kinga Dorosz – wyróżnienie w kat. do 11 lat
Natalia Król – praca zakwalifikowana do wystawy w kat. 12-15 lat
Natalia Rados – praca zakwalifikowana do wystawy w kat. 12-15 lat
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Coś
zielonego” (Lubliniec)
Maja Duszak – laureatka nagrody w kategorii
gimnazjum

PRACOWNIA PLASTYCZNA
ART-KRESKA
Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i
Młodzieży (Toruń-październik 2016):
Ernest Gref - wyróżnienie
Maja Chomik – udział w wystawie
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika 2016” (Lublin-18-19 listopad 2016 r.):
Natalia Król - nagroda
Bartłomiej Syk - wyróżnienie
Martyna Kociubińska - udział w wystawie

WARSZTATY MODELARSKIE
„DEDAL I IKAR”
XXIV Miejskie Zawody Latawcowe (Chełm15.10.2016 r.)
latawce płaskie:
Bartosz Sawicz - II miejsce
Oliwia Żołnacz - V miejsce
Mikołaj Smażyło – VII miejsce
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Raczek Maciej – VIII miejsce
XXXII Zawody Modeli Szybowców Halowych F1N (Chełm-29.12.2016 r.)
Mikołaj Soja – I miejsce (młodzik młodszy)
Oliwia Żołnacz – III miejsce (młodzik młodszy)
III Zawody Modeli Szybowców Halowych
F1N/P (Chełm-29.12.2016 r.):
Mikołaj Soja – II miejsce (młodzik młodszy)
Oliwia Żołnacz – III miejsce (młodzik młodszy)
Feryjne Zawody Modeli Szybowców Halowych F1N (Chełm-17.01.2017 r.)
Mikołaj Smażyło – I miejsce (młodzik)
Łukasz Kupracz – IV miejsce (junior)
Oliwia Żołnacz – I miejsce (junior)
Feryjne Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze (Chełm-19.01.2017 r.)
Mikołaj Smażyło – I miejsce (młodzik)
Łukasz Kupracz – I miejsce (junior)
XXXIII Zawody Modeli Szybowców Halowych F1N (Chełm-20.01.2017 r.)
Mikołaj Soja – I miejsce (młodzik młodszy)
IV Zawody Modeli Szybowców Halowych
F1N/P (Chełm-20.01.2017.r.)
Mikołaj Soja – III miejsce (młodzik młodszy)
XXI Otwarte Zawody Modeli Latających
Swobodnie dla Juniorów Młodszych „Młodzi Modelarze – Lotnicy na Start” (Sawin –
20.05.2017 r.)
Miłosz Burnos – I miejsce w konkurencji F1N
czwarte miejsce klubu w klasyfikacji zespołowej

FORMACJA TAŃCA
NOWOCZESNEGO FOTON
Ogólnopolski Turniej Tańca o Mistrzostwo
Pragi Północ 17.12.2016 r Warszawa:
Formacja Foton show dance „Ojciec Chrzestny” Grand Prix turnieju dla najlepszej formacji
- I miejsce
duet disco dance Kornelia Goszczyńska,
Anna Zielińska - I miejsce
duet disco dance Wioletta Rul vel Sochacz i
Klaudia Chwyć - II miejsce
V Ogólnopolski Turniej Tańca (Pińczów –
7.04.2017 r.)
Mały Foton - II miejsce w kategorii Formacje
Show Dance Juniorzy za choreografię do piosenki Leonarda Cohena „Halleluja”
Międzynarodowy Festiwal „Hronowskie
Jabłuszko” w Czechach (Hronov – 1921.05.2017 r.)
„Mały Foton” II miejsce w kategorii show dance juniorzy za choreografię „Hallelujah” do
muzyki Leonarda Cohena
Mini Formacja „Foton” II miejsce srebrne podium w kategorii show dance seniorzy choreografia „Ojciec Chrzestny”

ZESPÓŁ WOKALNY DEMEX
i MINI DEMEX
VIII Festiwal Polskiej Piosenki o Miłości i Różę Małego Księcia (Żółtańce –
28.05.2017 r.)
w kat. kl. IV-VI:
Julia Sieńko – I miejsce
Julia Augustynek – II miejsce
w kat. kl. gimnazjalne:
Kinga Sienkiewicz – III miejsce
Julia Zagoła - wyróżnienie

ZESPÓŁ TAŃCA JAZZOWEGO
BALLO
XVI Andrzejkowe Spotkania Taneczne (Jasło – 26.11.2016 r.):
Weronika Wanarska solo „Escape” - III miejsce
w kategorii inscenizacja taneczna 12-15 lat
Natalia Celińska i Nikoletta Szulc duet „Przyjaźń na zawsze” - III miejsce w kategorii inscenizacja taneczna 12-15 lat
Wiktoria Kozik solo „Oto ja” - II miejsce w kategorii inscenizacja taneczna 12-15 lat
Turniej Tańca Nowoczesnego „Roztańczony Stary Zamość 2017” (18.02.2017 r.)
Weronika Wanarska solo „Escape”- IV miejsce
w kategorii Inne Formy Taneczne juniorzy solo
Wiktoria Kozik solo „Oto ja”- III miejsce w kategorii Inne Formy Taneczne juniorzy
Weronika Wanarska i Kinga Tkaczyk w choreografii „Alina i Balladyna” - III miejsce w kategorii Inne Formy Taneczne juniorzy
Natalia Celińska i Nikoletta Szulc w choreografii „Przyjaźń na zawsze”- II miejsce w kategorii
Inne Formy Taneczne juniorzy
Magda Dorodzińska i Zuzanna Krzywicka
w choreografii „Pożegnanie” - II miejsce w kategorii Inne Formy Taneczne dzieci
BALLO I za choreografię pt. „Trzcina” - II miejsce w kategorii Inne Formy Taneczne juniorzy
mini formacje
BALLO II za choreografię pt. „Na dnie piekła”
- II miejsce w kategorii Inne Formy Taneczne
dzieci formacje
BALLO I za choreografię pt. „Just married” - II
miejsce w kategorii Inne Formy Taneczne juniorzy formacje
VIII Wojewódzkie Spotkania Taneczne „Marce Dance” Krasnystaw 2017 (25.03.2017 r.)
Ballo I w choreografii „Trzcina”– tytuł laureata
w kategorii taniec współczesny
IV Ogólnopolski Festiwal Tańca Taneczne
Inspiracje Biłgoraj 2017
Ballo I za spektakl „Dotyk przeznaczenia” –
wyróżnienie w kategorii taniec współczesny

Ballo Junior w choreografii „Papugi show” - nagroda za pozytywną energię w kategorii taniec
współczesny
XVIII Wojewódzki Festiwal Współczesnych
Form Tanecznych Puławy 2017 (6.05.2017 r.)
Weronika Wanarska solo „Escape” - wyróżnienie w kategorii taniec współczesny
XXVI Lubartowskie Konfrontacje Taneczne
- Ballo I - I miejsce w kat. 7-14 lat

KLUB BOOGIE OPUS TWIST
Puchar Starosty Pionki (3.12.2017 r.)
w kategorii dzieci:
Jakub Oleszczyński i Nikola Szczepańska - II
miejsce
Wojciech Kupracz i Julia Jegorow - III miejsce
Jakub Puchala i Wiktoria Bartylak - IV miejsce
Mateusz Młynarczyk i Oliwia Grzesiuk - V miejsce
Mikołaj Burak i Julia Śliwińska - VI miejsce
Eryk Emerla i Natalia Kupracz - VII miejsce
Szymon Chmielewski i Wiktoria Klain - IX miejsce
Maciej Danielak i Weronika Kozłowska - X miejsce
Szymon Kosz i Agnieszka Duda - XI miejsce
w kategorii juniorów:
Bartosz Haratym i Aleksandra Jankowska - V
miejsce
Filip Kratiuk i Paula Grudka - VI miejsce
Szymon Dufek i Julia Lesicka - VII miejsce
Michał Bednarek i Małgorzata Zalewska - IX
miejsce
Bartosz Chmielewski i Alicja Siatka - XI miejsce
Puchar Polski Boogie Woogie 2017 (Chełm - 4
04.2017 r.)
w kategorii dzieci:
Nikola Szczepańska i Jakub Oleszczyński - V
miejsce
Weronika Kozłowska i Maciej Danielak - VII miejsce
w kategorii juniorów:
Małgorzata Zalewska i Michał Bednarek - III
miejsce
Julia Lesicka i Szymon Dufek - V miejsce
Mistrzostwa Polski Boogie Woogie (Bielański
Ośrodek Sporu w Warszawie – 8.04.2017 r.)
w kategorii dzieci:
Julia Jegorow i Wojciech Kupracz - VII miejsce
Agnieszka Duda i Szymon Kosz - VI miejsce
Nikola Szczepańska i Jakub Oleszczyński - IV
miejsce
w kategorii juniorów:
Aleksandra Jankowska i Bartosz Haratym - V
miejsce
Małgorzata Zalewska i Michał Bednarek - IV
miejsce
w kategorii seniorów:
Dominika Piecuch i Grzegorz Kawecki - VII miejsce

TEATR „WIERCIPIĘTUSIE”,
TEATR „WIERCIPIĘTEK”,
TEATR „MY”
Powiatowy Konkurs Recytatorski Literatury Współczesnej (Chełm-8.11.2016 r.):
Mateusz Grzesiuk – wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap
powiatowy (Chełm – 4.04.2017 r.)
Justyna Kaczmarska – nagroda oraz udział
w etapie wojewódzkim w Lublinie
Dominik Bożyk - nagroda oraz udział w etapie
wojewódzkim w Lublinie
Mały Konkurs Recytatorski (Chełm –
8.05.2017 r.)
Nikodem Kałużny – nagroda (kwalifikacja do
etapu wojewódzkiego)

STUDIO TEATRU WYOBRAŹNI
Jesienny konkurs recytatorski – etap powiatowy (Rejowiec Osada-28.10.2016 r.):
Karolina Kotek, Natalia Zarek, Adrianna Rogucka - kwalifikacja do finału wojewódzkiego
Powiatowy Konkurs Recytatorski Literatury Współczesnej (8.11.2016r. - Chełm):
Natalia Zarek – I nagroda
Karolina Kotek – II nagroda
Katarzyna Tomczyk - II nagroda
Adrianna Rogucka – I nagroda
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap
powiatowy (Chełm 4.04.2017 r.)
Katarzyna Tomczyk - nagroda oraz udział w
etapie wojewódzkim w Lublinie
Natalia Zarek - nagroda oraz udział w etapie
wojewódzkim w Lublinie

KLUB TURYSTYCZNO
-KRAJOZNAWCZY MŁODZIK
56. Rajd „Jesienny” Konkurs krajoznawczo-przyrodniczy (1-2.10.2016 r.):
Karolina Jusiuk – I miejsce
Alicja Siatka – I miejsce
Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Łowieckiej
„Mieszkańcy lasów, pól i łąk” (Kumowa
Dolina- 6.10.2016 r.):
Karolina Jusiuk - I miejsce (I miejsce w teście,
II miejsce w rozpoznawaniu zwierząt)
Aleksandra Starzomska - III miejsce (IV miejsce w teście, II miejsce w rozpoznawaniu
zwierząt)
Szymon Dmitruk – II miejsce w rozpoznawaniu zwierząt
Bogdan Zieliński - V miejsce w rozpoznawaniu zwierząt
Magda Sochaczewska - VI miejsce w rozpoznawaniu zwierząt
Wycieczka przyrodnicza do Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Konkurs
przyrodniczo-krajoznawczy (Kluczkowice,

Piotrawin-27.10.2016 r.):
Alicja Siatka – II miejsce
Natalia Jarzynowska – wyróżnienie
XII Rajd „Śladami powstania Styczniowego”. Konkurs historyczno-krajoznawczy
(Uhrusk, Świerże, Sawin-19.11.2016 r.):
Alicja Siatka - 1 miejsce
Karolina Jusiuk - II miejsce
Natalia Jarzynowska – wyróżnienie
XXXI Rajd „Mikołajkowy” Konkurs krajoznawczy (Janów, Stołpie, Podgórze, Staw3.12.2016 r.):
Natalia Jarzynowska – VI miejsce
Konkurs „W krainie bagien i moczarów”
(Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny
w Brzeźnie)
Karolina Jusiuk – I nagroda
V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powiecie
Chełmskim
Alicja Siatka - I nagroda
Karolina Jusiuk - II nagroda
Aleksandra Starzomska - III nagroda
Kamila Piasecka - IV miejsce
drużynowo – „Młodzik” - I miejsce
40. Rajd Wiosenny – konkurs krajoznawczy
Monika Spodniewska - nagroda
Karolina Jusiuk i Alicja Siatka – I miejsce
45. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy (eliminacje powiatowe) (Medyczne Studium Zawodowe w
Chełmie – 2.04.2017 r.)
szkoły ponadgimnazjalne:
drużynowo: Koło Turystyczne „Młodzik”w składzie: Karolina Jusiuk, Aleksandra Starzomska
i Szymon Łobaczuk – I miejsce
45 Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy - finał wojewódzki (Biała koło Radzynia Podlaskiego)
drużynowo - V miejsce
indywidualnie Maciej Dubaj - VI miejsce
50. Jubileuszowy Rajd „Słowików” – Turniej wiedzy o Roztoczu (22-23.04.2017 r.)
Szkoły podstawowe:
Monika Spodniewska – III miejsce
Szkoły ponadgimnazjalne:
Alicja Siatka – I miejsce
III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Chełmie
(Chełm-17.05.2017 r.)
W kategorii szkół podstawowych Monika
Spodniewska znalazła się w grupie uczestników, którzy indywidualnie zdobyli najwięcej
punktów.
W kategorii gimnazjów drużyna MDK w Chełmie zajęła II miejsce, a indywidualnie na drugim równorzędnym miejscu znalazła się Alicja
Siatka.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych drużyna MDK zajęła drugie miejsce, a w punktacji
indywidualnej równorzędne I miejsce wywalczyła Karolina Jusiuk.
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MłoDziK na szlakach
turystycznych
W mijającym roku szkolnym członkowie Koła Turystycznego „MłoDziK” uczestniczyli w wielu rajdach pieszych
i wycieczkach. Poznawali przy tym liczne rezerwaty i ścieżki
przyrodnicze.
Nasi turyści wędrowali po kilku parkach krajobrazowych: Kozłowieckim, Nadwieprzańskim, Chełmskim, Wrzelowieckim,
Południoworoztoczańskim i Szczebrzeszyńskim. Zwiedzili m.in.
Bełżec, Józefów, Kluczkowice, Kock, Kozłówkę, Lubartów, Piotrawin, Radruż, Susiec, Szczebrzeszyn, Uhrusk, Zamość, Zawieprzyce i wiele innych ciekawych miejscowości.
W konkursach krajoznawczych rozgrywanych podczas tych
rajdów nasi młodzi turyści zajmowali czołowe miejsca np. na
56 Rajdzie „Jesiennym” równorzędne I miejsca wywalczyły Alicja Siatka i Karolina Jusiuk, na XII Rajdzie „Śladami Powstania
Styczniowego” I miejsce zajęła Alicja Siatka, II Karolina Jusiuk,
zaś wyróżnienie otrzymała Natalia Jarzynowska, na 40 Rajdzie
„Wiosennym” I równorzędne miejsce wywalczyły ponownie Alicja Siatka i Karolina Jusiuk, natomiast IV miejsce zajęła Monika
Spodniewska, na 50 Rajdzie „Słowików” I miejsce zajęła Alicja
Siatka, a III Monika Spodniewska. Podczas wycieczki do Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego na II miejscu uplasowała
się Alicja Siatka, a nagrodę specjalna otrzymała Natalia Jarzynowska. Wysokie lokaty zajmowali też członkowie naszego koła
w innych konkursach. W zorganizowanym z okazji Światowego
Tygodnia Zwierząt Konkursie Wiedzy Przyrodniczo – Łowieckiej
zwyciężyła Karolina Jusiuk, zaś III miejsce wywalczyła Aleksandra Starzomska. W V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Powiecie
Chełmskim drużyna „MłoDziKa” zajęła I miejsce, a w punktacji indywidualnej zwyciężyła Alicja Siatka, II miejsce przypadło
Karolinie Jusiuk, a III Aleksandrze Starzomskiej. W zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Mokradeł Konkursie „W krainie bagien i moczarów” zwyciężyła Karolina Jusiuk. Czwórka
członków koła uczestniczyła w etapie okręgowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym. Jak
co roku uczestniczyliśmy też w Ogólnopolskim Młodzieżowym
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym. Na etapie powiatowym
zajmujemy w poszczególnych konkurencjach osiem miejsc
pierwszych drużynowo oraz dwa pierwsze miejsca indywidualnie - Karolina Jusiuk i Alicja Siatka. Jedna z naszych drużyn
(Maciej Dubaj, Aleksandra Starzomska i Zuzanna Kolc) dotarła
do finału wojewódzkiego rozgrywanego w Radzyniu Podlaski
i zajęła min. I miejsce w znajomości muzeów biograficznych,
II miejsce w rozpoznawaniu zabytków, II miejsce w konkursie
odznak, III miejsce w teście, III miejsce w rozpoznawaniu roślin
oraz III miejsce w turystycznym ABC. W III Powiatowym Konkursie Wiedzy o Chełmie drużyny „MłoDziKa” zajęły II miejsce
zarówno wśród gimnazjalistów jak i w pionie szkół ponadgimnazjalnych. W punktacji indywidualnej zwyciężyła Karolina Jusiuk,
II miejsce zajęła Alicja Siatka, zaś IV Monika Spodniewska. Odbył się również Przegląd Piosenki Turystycznej.
W najbliższych dniach czekają nas jeszcze kolejne przedsięwzięcia: czterodniowa wędrówka po Bieszczadach, Rajdzik
„Pierwszy Krok”, Zlot Szkolnych Kół Turystycznych woj. lubelskiego w okolicach Biłgoraja oraz finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie Lubelskim połączony z wycieczką po Lublinie.						
sk
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BALLO: i radość i łzy...

Życie całej, kilkudziesięcioosobowej rodziny BALLO to
zajęcia w czterech grupach
wiekowych:
BALERINKA,
BALLO JUNIOR, BALLO II
i BALLO I. Najstarsi biorą
udział w dodatkowych warsztatach w różnych technikach
tanecznych z zaproszonymi
szkoleniowcami.
Owocem
ciężkiej, wspólnej pracy są
różnorodne
choreografie
i spektakle taneczne wykonywane przez młodych artystów.
Szczególnym dniem, podczas którego mogą zaprezenować sie na scenie są Karnawałowe Spotkania z Tańcem
Jazzowym. Tego roku odbyły
się dwa koncerty V edycji tego
wydarzenia. 5 lutego tańczyło
całe BALLO oraz zaproszeni
goście (w tym artyści Kieleckiego Teatru Tańca i Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu).
Widownia mogła podziwiać
popisy solowe, duety i mini
formacje, na wieloosobowych
produkcjach kończąc. Tegoroczny ponad dwugodzinny
koncert miał w scenariuszu
najwięcej choreografii.
Przygotowany
reperuar
BALLO prezentuje również
na pokazach i konkursach.
W roku szkolnym 2016/2017
tancerze wystepowali już kilkadziesiąt razy i zdobyli wiele
nagród (szczegóły str. 6-7).
Dzieci i młodzież Zespołu

Tańca Jazzowego oprócz treningów i występów również
wypoczywa i podgląda profesjonalistów. W pierwszym semestrze nasi tancerze odwie-

niczką zajęć tańca jazzowego
od 2010 roku. Reprezentowała
przez siedem lat Młodzieżowy Dom Kultury na niezliczonych pokazach i konkursach

Ballo I w choreografii
S. Englot „Easy Going”

Foto: Przemysław Sarzyński

Kończący się rok szkolny
jest już ósmym sezonem
działaności Zespołu Tańca
Jazzowego BALLO założonego przez nauczyciela Sabinę
Englot. Od początku funkcjonowania zespołu tańczą
w nim Maja Duszak, Martyna
Maik, Anita Szaran i Weronika Wanarska. Dziewczęta
zaczynały swoją przygodę
z tańcem w najmłodszych
grupach natomiast obecnie tańczą w najstarszej,
reprezentacyjnej formacji
BALLO I.

dzili po raz pierwszy TEATR
TAŃA CARO z Siedleckiego
Centrum Kultury i Sztuki. Podziwiali artystów w tanecznej
adaptacji romansu wszech
czasów pt. „Romeo i Julia”.
Drugi semestr rozpoczęli wizytą w Kieleckim Teatrze
Tańca. Tam byli pod urokiem
spektaklu pt. ”Alicja w krainie
czarów”, w którym w kilka ról
wcieliła się zaprzyjaźniona
z BALLO solistka teatru – Małgorzata Ziółkowska.
3 kwietnia Zespół Tańca Jazzowego wziął udział w obchodach Międzynarodowego Dnia
Tańca. Po raz trzeci najstarsi
tancerze BALLO przygotowali
koncert najpiekniejszych choreografii dla uczniów chełmskich szkół. Był to ostatni koncert Pauliny Nafalskiej, która
w wyniku nieszczęśliwego
wypadku odeszła od nas na
zawsze. Paulinka była uczest-

tanecznych. Wzięła udział
w dziesiątkach warsztatów
i wspólnych wyjazdów. Zawsze
pracowita, pogodna, usmiechnięta, koleżeńska. Taka pozostanie w naszej pamięci...
Tancerki BALLO mają przed
sobą właśnie rozpoczęty sezon konkursowy. Przed nimi
liczne pokazy i festiwale taneczne. Zakończenie roku
odbędzie się 24 czerwca na
imprezie plenerowej w ruinach zamku w Krupem gdzie
w wykonaniu BALLO I będzie
można zobaczyć obrzęd nocy
świętojańskiej. Od 26 czerwca najstarsze tancerki wezmą
udział w obozie tanecznym.
Będą trenowały nowe techniki
taneczne m.in. hip hop, street
dance, contemporary, taniec
towarzyski i taniec klasyczny.
Nie zabraknie również lekcji
jazzu, które poprowadzi Sabina Englot.		
se

Z nami się
nie nudzisz
Pracownia Inicjatyw Kulturalnych Młodzieżowego
Domu Kultury ma dla dzieci
propozycje przez cały rok.
Wspólnie bawimy się m.in.
podczas tematycznych imprez takich jak Andrzejki,
czy Bal Pr zebierańców.
Kreatywnie spędzamy czas
podczas zimowych ferii,
a ostatnio wspólnie świętowaliśmy Dzień Dziecka.
Przed nami wakacje, ale
my nie zwalniamy tempa.
Już gotowy jest scenariusz
Kolorowego Lata w Mieście.
Przez całe lato proponujemy
dzieciom i młodzieży atrakcyjne imprezy, warsztaty
i wycieczki. Do tego przygotowujemy dwa festyny: na
rozpoczęcie i zakończenie
letniego wypoczynku
Co konkretnie znajdzie się
w wakacyjnym programie?
Chętnych zaprosimy m.in. na
warsztaty garncarskie i zajęcia kulinarne. Będzie „Miodowe spotkanie z pszczelarzem”
i średniowieczny piknik. Tym,
którzy lubią spędzać czas
aktywnie,
zaproponujemy
udział w Zawodach w Badmintona o Puchar Lodów.
Tradycyjnie nie zabraknie
spektakli pod chmurką w ramach Chełmskich Wakacji
Teatralnych oraz wycieczek.
Na te ostatnie udamy się
do Młyna Hipolit w Nowym
Gaju, gdzie wśród wielu
z atrakcji znajdzie się płukanie złota i pokaz erupcji wulkanu. Podczas kolejnych wyjazdów m.in. przeniesiemy się
do świata baśni wg Tolkiena,
odwiedzimy mini-zoo i park
linowy oraz przejedziemy się
kolejką wąskotorową. Poza
tym pobawimy się w Indian
i zobaczymy, jak żyli dawni
Słowianie. Zapisy w MDK.
Zapraszamy. Spędźcie te
wakacje razem z nami!
(sad)
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Mistrzowie boogie
- Kick Pionki. Reprezentanci
Boogie Opus Twist Chełm:
Nikola Szczepańska i Jakub
Oleszczyński oraz Weronika
Kozłowska i Maciej Danielak
zajęli kolejno miejsca V i VII.
Chełmianie lepiej zaprezentowali się w juniorach. Na
najniższym stopniu podium
znaleźli się Małgorzata Zalewska i Michał Bednarek z KBOT.
Pierwsze i drugie miejsce zajęła młodzież z Kick Pionki: Aleksandra Koral i Filip Chmielnicki
oraz Julia Mularska i Kacper
Hyży. Tancerze z chełmskiego
klubu Julia Lesicka i Szymon
Dufek wywalczyli V miejsce.

Kategorię seniorów zdominował Swing Step Warszawa.
Tancerze tego klubu zajęli całe
podium. Ze złotem do domu
wrócili Agnieszka Darkowska
i Jakub Śmiałek. Drugie i trzecie miejsce wytańczyli Zofia
Załęska i Jakub Załęski oraz
Anna Rybarczyk i Artur Bajll.
Organizatorami imprezy byli:
Młodzieżowy Dom Kultury,
Klub Boogie Opus Twist MDK
oraz Polskie Stowarzyszenie
Boogie Woogie, a partnerami
ChDK i MOSiR. Patronat nad
wydarzeniem objęła Prezydent Miasta Chełm Pani Agata
Fisz.		
ml,ww

Foto: Aleksandra Borysiewicz

Po raz kolejny liczną publiczność przyciągnęła rywalizacja o Puchar Polski Boogie
Woogie 2017. Na deskach
Ch e ł m s k i e g o D o m u
Kultury rywalizowali:
dzieci, juniorzy i seniorzy.
W konkurencji dzieci
pierwsze miejsce zajęła para Monika Ciryt i
Szymon Miś - Maraton
Boogie Giedlarowa. Na
drugim miejscu znaleźli się Maja Kozyra i Hubert
Płoszaj - Maraton Boogie Giedlarowa, a na trzecim - Amelia Sąpór i Szymon Gogacz

Nasi tancerze
na mistrzostwach w stolicy
Tancerze Klubu Boogie Opus Twist
z Młodzieżowego Domu Kultury 8
kwietnia wzięli udział w swingowym
szaleństwie, czyli w Mistrzostwach
Polski Boogie Woogie. Na scenie Bielańskiego Ośrodka Sportu
o najwyższe laury rywalizowało aż
osiemnaście naszych par. Nic dziwnego, wszak jesteśmy największym
klubem w Polsce!
Do finałów, po zaciętych eliminacjach awansowało sześć naszych par
tanecznych.
W kategorii dzieci VII miejsce zajęła
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najmłodsza para turnieju Julia Jegorow i Wojciech Kupracz. Na VI miejscu
uplasowała się para Agnieszka Duda
i Szymon Kosz, a na IV - Nikola Szczepańska i Jakub Oleszczyński.
W kategorii juniorów para Aleksandra Jankowska i Bartosz Haratym
wytańczyła V miejsce, zaś IV miejsce
zajęła para Małgorzata Zalewska i Michał Bednarek.
W kategorii seniorów para Dominika
Piecuch i Grzegorz Kawecki w doborowym towarzystwie wicemistrzów
świata wywalczyła VII miejsce.
mc

Szybowcowa rywalizacja

Zawody modeli balonów ...

Dwudziestego stycznia w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji odbyły się XXXIII Zawody Modeli Szybowców
Halowych F1N oraz IV Zawody Modeli Szybowców Papierowych F1N/P. Organizatorem był MDK.

W rywalizacji wzięło udział 22 zawodników, w tym: w grupie
dziewcząt 3 zawodniczki, 3 młodzików młodszych (do lat 10),
5 młodzików (do lat 14), 4 juniorów (do lat 18) oraz 7 seniorów
(powyżej lat 18). Zawodnicy reprezentowali: Modelarnię UKS
„JEDYNKA” z Hrubieszowa, Pracownię Modelarska „Falcon”
z Sawina, Kółko Modelarskie Śmigiełko z Rudy Huty oraz Pracownię Modelarską Młodzieżowego Domu Kultury „Dedal i Ikar”
z Chełma. Podczas zawodów, każdy ze startujących wykonał
swoimi modelami w trzech seriach po sześć lotów . Aby uspraw-

... i modeli szybowców
nić przebieg zawodów loty odbywały się jednocześnie przed
dwiema komisjami sędziowskimi. W przerwie pomiędzy seriami
lotów konkursowych, modelarze mieli możliwość obejrzenia pokazów lotów drona pilotowanego przez Wiesława Czubiela, oraz
dokonania w swoich modelach dodatkowych regulacji. Ćwiczyli
także technikę wyrzutu. O miejscu w klasyfikacji końcowej w obu

klasach modeli decydowała suma czasów trzech najdłuższych
lotów. O tym, jakie lokaty wywalczyli nasi zawodnicy, można
przeczytać na str. 6-7. Tam także można znaleźć wyniki rywalizacji podczas XXIII Zawodów Modeli Balonów na ogrzane powietrze. Ich organizatorem także był MDK. Styczniowa impreza
odbyła się na parkingu przy miejskiej hali sportowej. O miejscu startu zdecydował południowo-zachodni wiatr. Loty bibułkowych aerostatów prezentowało 6 modelarzy: trzech z Klubu
Modelarskiego „Śmigiełko” przy Zespole Szkół w Rudzie-Hucie
oraz trzech z Klubu Modelarskiego „Falcon” GOK Sawin. Starty
rozpoczęły się ok. godziny 12. Bibułkowe balony o średnicy jednego metra, po napełnieniu gorącym powietrzem, wznosiły się
na pułap kilkudziesięciu metrów, jednocześnie oddalając na kilkaset od miejsca startu. Czas lotu – od momentu wypuszczenia
do zetknięcia z ziemią lub przeszkodą, ewentualnie zniknięcia
za przeszkodą - decydował o miejscu w klasyfikacji końcowej.
Zawodnicy mogli prezentować w powietrzu swoje konstrukcje
dwa razy; o miejscu decydował czas lotu najdłuższego. Rekordowy lot zawodów trwał 104 sekundy.		
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Wystawa „W skali”
cieszyła się dużym
zainteresowaniem odwiedzających
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