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Projekt „Teatr na poduszkach” powstał w ramach zadań MDK po-
legających na proponowaniu alternatywnych form spędzania wolne-
go czasu. Dzięki niemu dzieci razem z rodzicami miały możliwość 
wspólnego oglądania teatralnych spektakli. A wszystko to siedząc 
wygodnie na miękkich, kolorowych poduszkach.

Od 7 października do 16 grudnia odbyło się pięć spektakli. Wy-
stąpili profesjonalni aktorzy teatru lalek z ofertą kameralnych przed-
stawień dla dzieci, połączonych z zabawą integracyjną. Wszystkie 
spektakle miały w treści sztuk przesłania profilaktyczne i integracyj-
ne, przedstawiające pozytywne wzorce zachowań. 

Widzowie „Teatru na poduszkach” obejrzeli spektakl Teatru Igraszka 
z Warszawy zatytułowany „Wiślana opowieść”, „Improwizowaną księż-
niczkę” w wykonaniu aktorów Teatru Andersena w Lublinie, spektakl 
„Baśń i bajek nieco” Teatru CoNieco z Białegostoku, oraz „Czerwone-
go Kapturka” i „Królową śniegu”w wykonaniu Henryka Hryniewickiego  
z Teatru Nemno z Rzeszowa.                  mm

Widownia pełna 
poduszekPracownia Inicjatyw Kulturalnych Młodzieżowego Domu Kultury ma 

dla dzieci propozycje przez cały rok. Wśród nich są m.in. liczne kon-
kursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz plastyczne warsztaty edukacyjne. 
Wspólnie bawimy się także podczas tematycznych imprez, takich jak 
Andrzejki, czy Bal Przebierańców. Kreatywnie spędzamy czas podczas 
zimowych ferii, a ostatnio wspólnie świętowaliśmy Dzień Dziecka.

Przed nami wakacje. Już gotowy jest scenariusz Kolorowego Lata w 
Mieście. Przez całe lato proponujemy dzieciom i młodzieży atrakcyjne 
imprezy i warsztaty. Do tego przygotowujemy dwa festyny: na rozpo-
częcie i zakończenie letniego wypoczynku.

Już po raz ósmy dzieci i rodziców zaprosimy na spektakle pod chmur-
ką w ramach Chełmskich Wakacji Teatralnych. Tym razem będziemy 

spotykać się na dziedzińcu Zespołu 
Szkół Gastronomicznych i Hotelar-
skich przy ul. Reformackiej.

Tradycyjnie nie zabraknie też wycie-
czek do interesujących miejsc. W tym 
roku będzie ich wyjątkowo dużo, bo aż 
12. Wybierzemy się m.in. do Krainy Ru-
mianku i Młyna Hipolit. Odwiedzimy też 
wioski zabaw, mini-zoo, Zoom Natury  
i wioskę Gotów. Szczegóły na stronie 
internetowej www.mdk.echelm.pl. Za-
pisy w MDK. Zapraszamy serdecznie.     

sad

Z nami się nie nudzisz
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Tak jak w poprzednich la-
tach, w MDK jest miejsce dla 
tych, którzy chcą rozwijać 
aktorskie talenty. Chętnych 
nie brakuje. Swoich sił na 
deskach naszej sceny pró-
bują już kilkulatkowie. Naj-
starsi adepci aktorstwa to 
licealiści.

Teatr Imperfectum powstał 
jesienią 2017 roku w ramach 
zajęć Studia Teatru Wyobraź-
ni. Młodzi aktorzy w poprzed-
nich latach rozwijali pasję te-
atralną pod kierunkiem Urszuli 
Korpysz. Teraz zaangażowali 
się w budowanie nowego ze-
społu nastawionego na przed-
stawienia w żywym planie. 
Swój warsztat szlifują pod 

okiem nauczyciela i aktora Mi-
rosława Majewskiego. 

Już przed Bożym Narodze-
niem grupa „Imperfectum” po-
kazała swoją wizję „Opowieści 
Wigilijnej” Ch. Dickensa pod 

zagadkowym tytułem „wyZysk 
Sp. z o.o.”. Scenariusz  opra-
cował Mateusz Grzesiuk. 

Kolejną premierę grupa 
przygotowała na doroczne 
obchody Międzynarodowe-
go Dnia Teatru. Na deskach 
sceny MDK można było obej-
rzeć jednoaktówkę Sławomira 
Mrożka „Czarowna noc”. 

Teatr „Imperfectum” pra-
cuje też nad słuchowiskami 
radiowymi, realizując pro-
gram pracowni Studio Teatru 
Wyobraźni. Powstało słucho-
wisko „Drugi pokój” według 
Zbigniewa Herberta, a w naj-
bliższej perspektywie nagra-
ne zostanie kolejne, zatytuło-
wane „Zołzy”. Młodzi aktorzy 
zmierzyli się też z trudną sztu-
ka pantomimy przygotowując 
etiudy jako łączniki w koncer-

cie tanecznym w ramach Mi-
strzostw MDK w Tańcu Nowo-
czesnym.

Nie próżnują także młodsze 
grupy teatralne: Wiercipietu-
sie (5-7 lat), Wiercipiętki (8-11 

lat) i Teatr My (12-14 lat). W 
grudniu można było zobaczyć 
w ich wykonaniu jasełka. W 

maju zaprezentowali się pu-
bliczności w spektaklu „Pchła 
Szachrajka”.

- Ale teatr to nie tylko pre-
miery, ale przede wszystkim 
regularne zajęcia, które roz-
wijają osobowość uczestni-

ków, uwrażliwiają na piękno 
słowa mówionego, a poprzez 
ekspresję wizualną wyzwala-
ją przeżycia estetyczne – tłu-
maczy Justyna Maliszewska, 

która prowadzi zajęcia w tych 
grupach.

Uczniowie przedstawia-
ją poznane utwory i tworzą 
własne interpretacje dobrze 
znanych bajek. Rozwijają 
technikę aktorską za pomo-

cą: gestu, ruchu, mimiki oraz 
głosu. Wspólnie budują sce-
nografie i tworzą kostiumy,  
a przede wszystkim dobrze się 
bawią.          mm, jm

Teatralne pasje
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Pracownia Modna Sztuka 
funkcjonuje w MDK dopiero od 
roku. Tymczasem pracujący w 
niej młodzi artyści mogą się 
pochwalić już dwiema wysta-
wami. Jeszcze niedawno w Ga-
lerii MDK oglądaliśmy najnow-
szą ekspozycję zatytułowaną 
„Naturalnie”.  Wcześniejsza 
wystawa - zorganizowana 
zimą – nosiła tytuł „Kreo”.

Na wystawie „Kreo” znalazły się 
m.in. fascynujące kolaże przed-

stawiające modelki w specjalnie 
skomponowanych strojach. Do wy-

konania tych prac autorzy wykorzy-
stali m.in. różnego rodzaju tkaniny, 

koronki, futra i gazety. Przykładem 
sztuki użytkowej były z kolei baweł-
niane torby przyozdobione nadru-
kami niedźwiedzich wizerunków.

Prace, które złożyły się na „Kreo” 
- wykonane z wykorzystaniem róż-
nych technik - są dokładnym odbi-
ciem charakteru pracowni, w któ-
rej powstały. Bo w Modnej Sztuce 
dzieci nie tylko rysują i malują, ale 

eksperymentują z bardzo różnymi 
technikami i narzędziami rozwijając 
swoją wyobraźnię oraz manualne 
zdolności.

- Pracownia Modna Sztuka to 

Tegoroczne środy i piątki upłynęły pod znakiem kreatywności MŁODYCH dziennikarzy z Akademii Młodych 
Reporterów. Ich głównym celem było stworzenie kolejnego, aczkolwiek przebijającego jakością wszystkie po-
przednie numery, Hajdparku. Zanim przeszli do praktyki, musieli opanować teorię. Tym samym, nowe wydanie 
wypełniły różnorakie formy wyrazu dziennikarskiego: od wywiadu, przez recenzję, po autorski komiks. Uczest-
nicy zajęć po sukcesie swojego wydawnictwa, musieli zmierzyć się z horrorem fotoreportażu, który niczym tsu-
nami na Filipinach zmiótł ich z dziennikarskiego piedestału. Zapraszamy na zajęcia, na których pisanie jest 
nieuniknione, czego owocem jest ten tekst.              P.K. M.K. W.W. K.K.

Modna sztuka rozwija skrzydła

Tytuł, którego nie było 

miejsce, gdzie uczestnicy poznają  
i uczą się rozwiązywać proble-
my plastyczne, związane m.in.  
z kompozycją, proporcją i kolorem 
– tłumaczy prowadząca pracownię 
Justyna Malicka-Sławińska. - Roz-
wijają tu twórcze podejście do ubio-
ru. Oswajają się z materią tkaniny,  
a także funkcją użytkową stroju  
i jego artystyczną kreacją. Staram 
się, aby nasze zajęcia były nie tyl-
ko nauką nowych umiejętności, ale 
także inspirującą zabawą z wy-
korzystaniem maszyny do szycia, 
różnego rodzaju tkanin i materia-
łów, farb i wszystkiego, co może się 
przydać podczas tworzenia.   

Podsumowaniem roku w pra-
cowni Modna Sztuka stała się wy-
stawa „Naturalnie”. Złożyły się na 
nią  przedstawiające i abstrakcyjne 
obrazy, dla powstania których inspi-
racją była przyroda.

Drugą część ekspozycji stano-
wiły papierowe konstrukcje archi-
tektoniczne. - Warto podkreślić, 
że tworzenie tych konstrukcji było 
wyzwaniem nie tylko artystycz-

nym – zaznacza Justyna Malic-
ka-Sławińska. - Dzieci uruchomiły 
wyobraźnię, dzięki czemu, każdy  
z budynków zyskał swoją własną hi-
storię.   jms 
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Klub Tańca Nowoczesnego „Foton” 
działa w MDK pod kierunkiem Joanny 
Wilkołaskiej. Skupia około stu tancerzy 

w wieku od 6-18 lat. Pasjonaci tańca swoje 
zainteresowania rozwijają w formacjach. Ale 
również mają choreografie solowe, duety  
i mini formacje.

Grupa najstarsza Foton, której tancerze 
uczęszczają na zajęcia od około 10 lat, a nie-
którzy trochę dłużej, powoli zaczyna się że-
gnać z placówką. Robi to w iście mistrzowskim 
stylu. Za swoje  dokonania  artystyczne oraz 
prezentowany poziom, została zakwalifikowa-
na na Międzynarodowy Festiwal Młodych Ta-
lentów we Włoszech  „La Stade Della Musica”. 
Impreza odbyła się w pięknej scenerii wiecz-
nego miasta w Rzymie. Warsztaty ze znako-
mitymi choreografami, wymiana doświadczeń 
między tancerzami i międzynarodowe spotka-
nia. Szereg atrakcji i wizyty w parkach rozryw-
ki, a w drodze powrotnej zwiedzanie Wenecji... 

- Fotoniacy przywieźli z wyprawy ogromny pu-
char zdobywając srebrne podium oraz czek 
na 500 euro – podkreśla Joanna Wilkołaska.

Formacja „Mały Foton” natomiast oprócz 
imprez ogólnopolskich (ostatnio III miejsce 
na turnieju w Pińczowie)  podbija Czechy.   
W ubiegłym roku wywalczyła srebrne podium 
na festiwalu „Hronowskie Jabłuszko”. W tym 
roku Fotoniacy jeszcze zwielokrotnili ten suk-
ces wracając z Czech z dwoma srebrnymi  
i trzema brązowymi medalami. Na podium 
stanęły wszystkie formacje Fotonu, które poje-
chały na festiwal.

Z kolei początkujący tancerze znakomicie 
odnajdują się w cyklu koncertów na terenie 
Chełma. Dużą popularnością cieszą się audy-
cje taneczne w szkołach oraz pokazy w przed-
szkolach i na festynach. Co roku – podczas 
organizowanego przez zespół Mikołajkowego 
Turnieju Tańca - do tancerzy Fotonu przycho-
dzi z prezentami Mikołaj. To impreza bez pu-

bliczności. Dla wszystkich chętnych natomiast 
są Mistrzostwa Tańca Nowoczesnego. Tego-
roczne odbyły się 21 maja w CHDK.

Podczas wakacji, jak co roku, tancerze wy-
bierają się na obóz artystyczno-szkoleniowy, 
aby przygotować atrakcyjne choreografie na 
kolejny sezon. Więcej informacji: www.foton.
chelm.pl          jw

Tegoroczny Puchar Polski 
Boogie Woogie zorganizo-
wany został 10 lutego przez 
Młodzieżowy Dom Kultury 
w Chełmie i Polskie Stowa-
rzyszenie Boogie Woogie. 
Patronat honorowy nad im-
prezą objęła Prezydent Mia-
sta Chełm Agata Fisz.

Rywalizacja odbywała się  
w trzech kategoriach wiekowych: 
dzieci, juniorzy i seniorzy. Publicz-
ność podziwiała zmagania tanecz-
ne slow i fast. Dodatkową atrakcją 
były dwa pokazy taneczne w wyko-
naniu formacji Klubu Boogie Wo-

ogie Opus Twist z MDK. 
W kategorii dzieci tancerze Bo-

ogie Opus Twist Chełm Nikola 
Szczepańska i Jakub Oleszczyński  
oraz Oliwia Bejda i Maurycy Miazga 
zajęli odpowiednio szóste i siódme 
miejsca.

W kategorii juniorzy Julia Lesic-
ka i Szymon Dufek z Boogie Opus 
Twist Chełm zajęli trzecie miejsce. 
Inne pary reprezentujące gospoda-
rzy: Aleksandra Jankowska i Bar-
tosz Haratym oraz Natalia Królikow-
ska i Filip Kratiuk uplasowały się na 
piątym i szóstym miejscu.

W kategorii seniorzy tancerze 

chełmskiego KBOT  Małgorzata 
Zalewska i Michał Bednarek za-
jęli czwarte miejsce, a Aleksan-
dra Kozaczuk i Patryk Marcyniuk 
– szóste.

Z kolei 7 kwietnia w Pionkach 

tancerze KBOT wzięli udział w Mi-
strzostwach Polski Boogie Woogie. 
Nasz klub reprezentowały 24 pary.

Najlepiej wypadliśmy w kate-
gorii juniorów, gdzie Julia Lesicka  
i Szymon Dufek wytańczyli wicemi-
strzostwo. W tej samej kategorii IV 
miejsce zajęli Natalia Królikowska  
i Filip Kratiuk, a VII Aleksandra Jan-
kowska i Bartosz Haratym. 

W kategorii dzieci IV miejsce wy-
tańczyła para Nikola Szczepańska  
i Jakub Oleszczyński, VII- Oliwia 
Bejda i Maurycy Miazga, a VIII - Kin-
ga Radzichowska i Miłosz Lipczuk.

W kategorii seniorów Małgorzata 
Zalewska i Michał Bednarek zajęli 
VI miejsce. 

KBOT prowadzą Ewa Harańczyk 
i Jacek Gumienny                      sad

Srebrny Foton

Boogie woogie: najpierw 
puchar, potem mistrzostwa 
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NASZe oSiągNięCiA
PRACOWNIA PLASTYCZNA  
COLOR WHEEL
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Moja 
Przygoda w Muzeum” (15.09.2017 r.)  
Monika Spodniewska – wyróżnienie
Wojewódzki Konkurs Plastyczny zorgani-
zowany przez Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych pod tytułem „Twój Park 
Krajobrazowy w Rysunku” (14.10.2017 r.) 
Monika Spodniewska -  I nagroda na szczeblu 
wojewódzkim
Emilka Mazurek i Monika Spodniewska   
– laureatki konkursu na szczeblu powiatowym
ogólnopolski Konkurs Plastyczny „grafika 
2017” (24.11.2017 r.)
Kinga Konik – nagroda
Konstancja Błaszko i Amadeusz Błaszko   
- wyróżnienie
Joanna Szelest, Monika Spodniewska, Oskar 
Marcinek, Kinga Krawczyk - udział w wystawie 
Vii ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pod 
kolorowym parasolem jesieni”  
(Rzeszów-25.11.2017 r.)
Iga Krawczyk - nagroda
ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Fryde-
ryk Chopin – człowiek XXi wieku” (Galeria 
Muzeum Lubelskiego na Zamku – 2.03.2018 r.)
Aleksandra Matejek  - I nagroda
ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Tajem-
niczy ogród” (Młodzieżowy Dom Kultury w 
Gdyni-12.03.2018 r.)
Iga Krawczyk - I nagroda 

PRACOWNIA  
MODNA SZTUKA

iX Wojewódzki Konkurs Fotograficzno-Pla-
styczny „Kocie sprawy”   
(Zamość 2018-26.04.2018 r.)
Maja Chomik – nagroda specjalna

KLUB  
BOOGIE OPUS TWIST

ossa World Dance Week 2017  
(Rawa Mazowiecka-10.12.2017 r.)
W kategorii dzieci:
Agnieszka Duda i Szymon Kosz –  III miejsce
Weronika Kozłowska i Maciej Danielak  
– IV miejsce
Nikola Szczepańska i Jakub Oleszczyński  
– V miejsce
Oliwia Grzesiuk i Mateusz Młynarczyk  
-  VII miejsce
W kategorii juniorów:
Małgorzata Zalewska i Michał Bednarek  

–  III miejsce  
Julia Lesicka i Szymon Dufek - IV miejsce
Natalia Królikowska i Filipk  Kratiuk – VI miejsce
Magdalena Puk i Jakub Sirko. - VII miejsce
Xi Turniej o Puchar Starosty Radomskie-
go w tańcu Boogie Woogie i Rock’n’Roll 
(2.12.2017 r.)
W kategorii dzieci: 
Jakub Oleszczyński i Nikola Szczepańska  
– IV miejsce
Szymon Kosz i Agnieszka Duda  -  VII miejsce 
W kategorii juniorów:
Małgorzata Zalewska i Michał Bednarek  
– V miejsce
Filip Kratiuki Natalia Królikowska -  VI miejsce
Bartosz Haratym i Aleksandra Jankowska  
- VII miejsce 
Puchar Polski Boogie Woogie  
(Chełm-10.02.2018 r.)
W kategorii dzieci:
Nikola Szczepańska i Jakub Oleszczyński  
– VI miejsce 
Oliwia Bejda i Maurycy Miazga – VII miejsce
W kategorii juniorów:
Julia Lesicka i Szymon Dufek – III miejsce
Aleksandra Jankowska i Bartosz Haratym  
– V miejsce
Natalia Królikowska i Filip Kratiuk – VI miejsce
W kategorii seniorów:
Małgorzata Zalewska i Michał Bednarek  
– IV miejsce
Aleksandra Kozaczuk i Patryk Marcyniuk   
- VI miejsce
Boogiemania 2018 (Warszawa-11.03.2018 r.)
W kategorii dzieci: 
Nikola Szczepańska i Jakub Oleszczyński  
-  IV miejsce 
Weronika Kozłowska i Maciej Danielak   
- VI miejsce 
Oliwia Bejda i Maurycy Miazga  -  VII miejsce 
W kategorii juniorów: 
Julia Lesicka i Szymon Dufek -  II miejsce 
Natalia Królikowska i Filip Kratiuk - III miejsce  
Magdalena Puk i Jakub Sirko  - V miejsce 
Aleksandra Siatka i Bartosz Chmielewski   
- VI miejsce 
Agnieszka Duda i Szymon Kosz  - VII miejsce
W kategorii seniorzy B2: 
Aleksandra Kozaczuk i Patryk Marcyniuk  
- II miejsce  
Adrianna Bałabas i Jakub Puchala  - III miejsce 
Katarzyna Bartoszuk i Dawid Czyż  - IV miejsce
W kategorii seniorzy B1: 
Małgorzata Zalewska i Michał Bednarek  
-  V miejsce
Mistrzostwa Polski Boogie Woogie  
(Pionki - 7.04.2018 r.)
W kategorii dzieci: 

Kinga Radzichowska i Miłosz Lipczuk  
- VIII miejsce  
Oliwia Bejda i Maurycy Miazga - VII miejsce  
Nikola Szczepańska i Jakub Oleszczyński  
- IV miejsce
W kategorii juniorów: 
Aleksandra Jankowska i Bartosz Haratym   
- VII miejsce 
Natalia Królikowska i Filip Kratiuk - IV miejsce 
Julia Lesicka i Szymon Dufek - II miejsce 
W kategorii seniorów: 
Małgorzata Zalewska i Michał Bednarek  
-  VI miejsce 

KLUB TURYSTYCZNO- 
-KRAJOZNAWCZY MŁODZIK 

57. Rajd „Jesienny”  - konkurs przyrodni-
czo-krajoznawczy (31.09.-1.10.2017 r.)
Szkoła Podstawowa:
Monika Spodniewska – III miejsce
Gimnazjum:
Alicja Siatka – II miejsce
Konkurs Wiedzy Przyrodniczo Łowieckiej 
„Mieszkańcy lasów, pól i łąk”  
(Brzeźno 5.10.2017 r.) 
Adrianna Zając - II miejsce (II miejsce w teście 
i I równorzędne miejsce w rozpoznawaniu 
ptaków) 
Alicja Siatka - wyróżnienie za zajęcie V miejsca 
(I równorzędne miejsce w rozpoznawaniu  
ptaków oraz V miejsce w teście).
Aleksandra Starzomska - VI miejsce (V miejsce 
w teście i V w rozpoznawaniu ptaków). 
51. Rajd Kościuszkowski - Konkurs Wiedzy 
o Strzeleckim Parku Krajobrazowym 
(21.10.2017 r.)
Monika Spodniewska – III miejsce
55. Rajd Parasolowy
Monika Spodniewska – I miejsce w konkursie 
na najciekawszy parasol rajdowy
Xiii Rajd „Śladami Powstania Styczniowe-
go” – konkurs krajoznawczo historyczny 
(18.11.2017 r.)
Monika Spodniewska - I miejsce
Natalia Jarzynowska  - V miejsce
XXXii Rajd „Mikołajkowy” (2.12.2017r.)
Natalia Jarzynowska  -  V miejsce
„W Krainie Bagien i Moczarów” - iii konkurs 
wojewódzki z okazji Światowego Dnia Mo-
kradeł (16.02.2018 r.)
Alicja Siatka – III miejsce  (I równorzędne miej-
sce i komplet punktów w rozpoznawaniu roślin  
i zwierząt, IV miejsce w teście)
Monika Spodniewska - IV miejsce (I równorzęd-
ne miejsce w rozpoznawaniu roślin i zwierząt  
i V miejsce w teście)
Zuzanna Kloc – II miejsce  w rozpoznawaniu 
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Nagrody 
dla najlepszych

Co roku Dyrekcja, Rada Pedagogicz-
na oraz Samorząd Wychowanków MDK 
przyznają nagrody dla tych uczestników 
zajęć, którzy wyróżniają się swoją pra-
cą, osiągnięciami i osobowością.

W tym roku to gremium zdecydowa-
ło o przyznaniu nagród 11 osobom. W 
gronie nagrodzonych znaleźli się: Nata-
lia Celińska (Zespół Tańca Jazzowego 
Ballo), Paulina Ćwikła (Zespół Tańca 
Jazzowego Ballo), Wiktoria Kozik (Ze-
spół Tańca Jazzowego Ballo), Zuzanna 
Paluch (Zespół Tańca Jazzowego Bal-
lo), Adrianna Szewczuk (Zespół Tańca 
Jazzowego Ballo), Nikoletta Szulc (Ze-
spół Tańca Jazzowego Ballo), Weronika 
Wanarska (Zespół Tańca Jazzowego 
Ballo), Kinga Krawczyk (Color Wheel), 
Joanna Fedorowicz (Akademia Mło-
dych Reporterów), Adrianna Bałabas 
(Klubu Boogie Opus Twist) i Dominika 
Jańczuk (Demex).

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
                           (sad)

roślin i zwierząt. 
„MłoDziK” drużynowo  - II miejsce (III miejsce  
w teście oraz I miejsce w rozpoznawaniu roślin  
i zwierząt). 
Vi Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powiecie 
Chełmskim (Sawin - 13.04.2018 r.)
Indywidualnie szkoły podstawowe: 
Magda Sobolewska – I miejsce
Monika Spodniewska – I miejsce
Drużynowo szkoły podstawowe:
Koło Turystyczne „MłoDziK” - III miejsce
Indywidualnie gimnazja i szkoły ponadgimna-
zjalne:
Aleksandra Starzomska – I miejsce
Alicja Siatka – II miejsce
Adrianna Zając – IV miejsce
Drużynowo gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
Koło Turystyczne „MłoDziK” - I miejsce
46. ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Tury-
styczno-Krajoznawczy-eliminacje powiatowe 
(Chełm - 14.04.2018 r.)
Drużynowo szkoły podstawowe:
Koło Turystyczne „MłoDziK” w składzie: Monika 
Spodniewska, Natalia Jarzynowska i Adam 
Wolski - III miejsce
Drużynowo szkoły ponadgimnazjalne:
Koło Turystyczne „MłoDziK” w składzie: Aleks-
dandra Starzomska, Alicja Siatka i Adrianna 
Zając - I miejsce
iV Powiatowy Konkurs o Chełmie (24.04.2018 r.)
Indywidualnie szkoły podstawowe:
Monika Spodniewska - V miejsce
Drużynowo szkoły podstawowe:
Koło Turystyczne „MłoDziK” - V miejsce
Indywidualnie szkoły ponadgimnazjalne:
Alicja Siatka – I miejsce
Aleksandra Starzomska – III miejsce
Adrianna Zając – IV miejsce
Drużynowo szkoły ponadgimnazjalne:
Koło Turystyczne „MłoDziK” - I miejsce
46. ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Tury-
styczno-Krajoznawczy PTTK - finał woje-
wódzki (Sawin - 11-12 maja 2018 r.)
Szkoły podstawowe:
Monika Spodniewska - 7 miejsce
drużynowo (zespół w składzie: Monika 
Spodniewska, Natalia Jarzynowska i Adam 
Wolski)
I miejsce w Turystycznym ABC (I miejsce w roz-
poznawaniu tropów zwierząt, I miejsce w teście 
z turystyki konnej, III miejsce w rozpoznawaniu 
zabytków, III miejsce w rozpoznawaniu roślin)
III miejsce w konkursie odznak
V miejsce w udzielaniu pierwszej pomocy
VIII miejsce w teście
Szkoły ponadgimnazjalne:
Alicja Siatka - V miejsce 
Aleksandra Starzomska – VI miejsce
drużynowo (zespół w składzie: Alicja Siatka, 
Aleksandra Starzomska i Adrianna Zając)

I miejsce  w Turystycznym ABC (I miejsce w roz-
poznawaniu zabytków, II miejsce w rozpoznawa-
niu tropów zwierząt, II miejsce w teście z turystyki 
konnej, III miejsce w rozpoznawaniu roślin)
I miejsce w udzielaniu pierwszej pomocy
I miejsce w konkursie odznak
III miejsce w teście
III miejsce w marszu na orientację
V miejsce w rowerowym torze przeszkód
III miejsce w punktacji generalnej turnieju - 
nagroda

ZESPÓŁ TAŃCA JAZZOWEGO

ogólnopolskie Spotkania Taneczne  
„RADoMSKo oPeN 2017” (2.12.2017 r.)
BALLO za choreografię „Z pazurem” oraz 
„Anima mea” - III miejsce w kategorii taniec 
współczesny 12-15 lat
XXV Jubileuszowe Mikołajkowe Spotkania 
Taneczne (Krosno - 8.12.2017 r.)
BALLO I za choreografię „Burza” - wyróżnienie 
w kategorii 12-15 lat 
Mini Formacja BALLO  - III miejsce w kategorii 
powyżej 15 lat 
V ogólnopolski Festiwal Tańca „Taneczne 
inspiracje” (Biłgoraj – 14.04.2018 r.)
BALLO JUNIOR za choreografię „W chełm-
skich podziemiach” - nagroda w kategorii taniec 
współczesny 6-9 lat, za energię sceniczną oraz 
nagrodę Młodzieżowego Jury Festiwalu
BALLO I za spektakl taneczny pt. „Zagubiona w 
dżungli” – wyróżnienie w kategorii taniec współ-
czesny od 14 lat
Turniej Tańca Nowoczesnego „Roztańczony 
Stary Zamość” (21.04.2018 r.)
Zuzanna Krzywicka (BALLO I) - II miejsce w 
kategorii solo inne formy 8-11 lat 
Zuzanna Paluch (BALLO I) - III miejsce  
w kategorii solo inne formy 12-15 lat 
Wiktoria Kozik (BALLO I) - III miejsce  
w kategorii solo inne formy powyżej 15 lat 
MINI FORMACJA BALLO - II miejsce  
w kategorii mini formacje inne formy
12-15 lat 
BALLO I - II miejsce w kategorii formacje inne 
formy 12-15 lat
XiX Wojewódzki Festiwal Współczesnych 
Form Tanecznych w Puławach (12.05.2018 r.)
BALLO I – III miejsce w kategorii taniec współ-
czesny  formacje powyżej 14 lat
Wiktoria Kozik – w kategorii taniec współczesny 
solo powyżej 14 lat

FORMACJA TAŃCA  
NOWOCZENEGO FOTON

Vi otwarty Turniej Tańca Pińczów 
(28.04.2018 r.)
III miejsce w kategorii formacje disco dance 

10-13 lat 
III miejsce w kategorii show dance powyżej 14 lat 
Międzynarodowy Festiwal „Hronowskie Ja-
blicko” w Czechach (25.05 - 27.05.2018r. )
II miejsce w kategorii Formacje Disco Dance  
Juniorzy za choreografię „Filharmonia”  
– formacja Mały Foton
II miejsce w kategorii Wolny Taniec – seniorzy 
za choreografię Respect – Mini Formacja  Foton
III miejsce w kategorii Show Dance juniorzy za 
choreografię „Lalki” – formacja Mały Foton
III miejsce w kategorii Wolny Taniec – debiutanci 
„Candyman” – formacja Foton Dance
III miejsce w kategorii Show Dance Seniorzy 
za choreografię „Dwa Światy” – Mini Formacja  
Foton

WARSZTATY MODELARSKIE 
DEDAL i IKAR

XXV Miejskie Zawody Latawcowe  
(21.10.2017 r.)
klasa – Latawce Płaskie:
Sebastian Hanas – I miejsce
Szymon Kosiński – II miejsce
Maciej Koguciuk – III miejsce
XXXiV Zawody Modeli Szybowców  
Halowych F1N (27.12.2017 r.)
grupa wiekowa Młodzik:
Mikołaj Soja - III miejsce
Oliwia Żołnacz  - VI miejsce
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Każdy, kto lubi muzykę i ma od 7 do 15 lat, może 
zapisać się na zajęcia nauki gry na keyboardzie. 
W tajniki gry na tym instrumencie wprowadza 
nauczyciel muzyki izabela Harcej.

- Na zajęciach  uczestnicy uczą się od podstaw 
gry, a także doskonalą swoje umiejętności. Nie 
trzeba być wirtuozem, żeby tu przychodzić, ale 
pewne predyspozycje warto mieć. Chodzi o cierpli-
wość, wytrwałość w ćwiczeniach i na pewno chęci 
do nauki – tłumaczy Izabela Harcej.

Każdy, kto się na to zdecyduje, będzie miał 
zagwarantowane bezstresowe i przebiegające  
w miłej atmosferze zajęcia, których program bę-
dzie dostosowany do indywidualnych możliwości 
każdego z uczniów. Zajęcia odbywają się dwa razy 
w tygodniu i trwają po 1,5 godz. każde.

Keyboard to bardzo popularny instrument i cie-
szy się dużym zainteresowaniem wśród tych, 
którzy zaczynają swoją przygodę z muzyką. Na 
zajęciach w zespole keyboardowym MDK dzieci, 
oprócz praktycznej gry na instrumencie, dodat-
kowo poznają podstawy zasad muzyki. Jak mówi 
prowadząca zajęcia – najlepiej radzą sobie ci, któ-
rzy mają zdolności... matematyczne. Bo muzyka, 
to przede wszystkim liczenie. Ale poradzą sobie 
też humaniści pod warunkiem, że będą wytrwali 
w ćwiczeniach. Wiek nie odgrywa tu aż tak wiel-
kiej roli. Czasem łatwiej opanować grę młodszym 
dzieciom. Czasem nauka przychodzi z większą 
łatwością nastolatkowi i to on robi bardziej spekta-
kularne postępy.

Aby opanować grę na keyboardzie potrzeba kil-
ku lat systematycznej nauki. - Zaczynamy od pro-
stych melodii, jak: Sto lat, Wlazł kotek na płotek 
czy Kurki trzy – podkreśla Izabela Harcej. - A po 
systematycznym uczęszczaniu na nasze zajęcia 
dzieciom trudności nie sprawia już zagranie wy-
branych  utworów Beethovena czy Mozarta.  

          sad

Koło modelarskie „Dedal i ikar”, 
zrzesza pasjonatów miniaturowego 
lotnictwa  w wieku szkolnym (od 10 
lat) i studentów. Podczas zajęć nie 
tylko uczą się oni jak samodzielnie 
wykonać latające modele, ale także 
poznają tajniki pilotażu oraz uda-
nych lądowań i startów.

- Na naszych zajęciach powstają bibuł-
kowe balony na ogrzane powietrze; płaskie, 
skrzynkowe i akrobacyjne latawce, rakiety 
oraz halowe, swobodnie latające i zdalnie 
sterowane szybowce. Robimy także zdalnie 
sterowane motoszybowce i samoloty: z na-
pędem gumowym, elektrycznym i spalino-
wym, latające na uwięzi i zdalnie sterowane 
– wylicza prowadzący zajęcia modelarskie 
Tadeusz Stachniuk.

Nauczyciel dodaje, że uczestnicy zajęć 
stosują przy budowie swoich modeli różne 
technologie budowy.

Technologia tradycyjna konstrukcyjna 
bazuje między innymi na materiałach takich 
jak: balsa, sosna, sklejka, kleje do drewna, 
aluminium, papier japoński, nitrocellon.  

Z kolei ta oparta na sztucznych tworzywach 
piankowych  wykorzystuje m.in.: styropian, 
styrodur, depron, elapor, pręty i płaskowniki 
z laminatów węglowych, kleje do tworzyw 
sztucznych oraz termokurczliwe folie pokry-
ciowe.

Podczas treningów modelarze poznają 
zasady regulacji i sterowania swoich „ma-
szyn”: doskonalą technikę startu, opanowu-
ją pilotaż, uczą się wyszukiwania noszeń 
termicznych i prądów wznoszących, dopra-
cowują celność lądowań. „Piloci” samolo-
tów akrobacyjnych uczą się precyzyjnego 
wykonywania figur i ich wiązanek, zgodnie 
z wymogami programów dla poszczegól-
nych klas. Uczestnicy zajęć biorą udział   
w zawodach miejskich, regionalnych, woje-
wódzkich.

Koło modelarskie  mieści się w budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Po-
łanieckiej 5. Miejscem lotów treningowych 
bywa lądowisko PWSZ w Depułtyczach 
Królewskich, łąki w Sawinie, tor modelarski 
w parku osiedla T. Kościuszki a także łąka 
przy ul. 15 Sierpnia.                  ts

Balony, samoloty, rakiety ...od gamy 
do Beethovena
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W tym roku członkowie Koła Turystycznego „Mło-
DziK” poznawali zagadnienia dotyczące geogra-
fii, historii oraz walorów krajoznawczych powiatu 

chełmskiego i innych części Lubelszczyzny. Sporo czasu 
poświęcili też zagadnieniom związanym z ochroną przyrody 
i obiektom przyrodniczym regionu.

Wiele omawianych tematów było związanych z przygoto-
waniem do konkursów. Młodzi turyści ćwiczyli rozpoznawa-
nie zabytków i roślin na zdjęciach oraz doskonalili umiejętno-
ści posługiwania się mapą i kompasem. Wzięli też udział w 
pięciu rajdach pieszych wędrując po Roztoczu, Puszczy Sol-
skiej, Działach Grabowieckich, Wyniosłości Giełczewskiej, 
Pagórach Chełmskich i Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. 
Odwiedzili trzy parki krajobrazowe - Chełmski, Strzelecki  
i Puszczy Solskiej, rezerwaty przyrody: „Czartowe Pole”, 
„Nad Tanwią” i „Siedliszcze” oraz szereg pomników przyrody 
z dębem „Bolko” na czele. Zwiedzili m.in. Depułtycze, Faj-
sławice, Hniszów, Józefów, Krasnobród, Krasnystaw, Krupe, 
Kumów, Łopiennik, Maziarnię Strzelecką, Orchówek, Rejo-
wiec, Siedliszcze, Sielec, Stary Zamość, Susiec, Tarnogórę, 
Uchańkę i Włodawę. W maju uczestniczyli też w dwudnio-
wym Rajdzie Słowików po Roztoczu.

Nasi młodzi turyści zdobyli kilkanaście odznak turystycz-
nych i krajoznawczych, a w konkursach wiedzy krajoznaw-
czej, przyrodniczej i regionalnej odnosili liczne sukcesy 
(szczegóły str. 6-7). W czerwcu miłośników wędrówek czeka 
jeszcze Rajdzik Pierwszy Krok, trzydniowy wyjazd w Biesz-
czady oraz Wojewódzki Konkurs Oblicza Małej Ojczyzny  
w Lublinie.

Zajęcia turystyczne w MDK prowadzi nauczyciel Sławomir 
Korpysz.                          sk

Wędrówki z MłoDziKiem

Już kilkuset chełm-
skich uczniów 
zdobyło indeksy 

Akademii Młodego Na-
ukowca. Zajęcia Aka-
demii od października 
ubiegłego roku organi-
zowane były w Młodzie-
żowym Domu Kultury. 
Cieszyły się takim po-
wodzeniem, że z pew-
nością wrócą w nowym 

roku szkolnym.
To była propozycja 

dla uczniów klas I-III. 
Zajęcia w formie warsz-
tatów odbywały się w 
MDK raz w miesiącu. 
Prowadzili je pracowni-
cy naukowi Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodow-
skiej z Lublina. - Zajęcia 
mają na celu zapozna-
nie dzieci z podstawo-

wymi pojęciami che-
micznymi, fizycznymi  
i przyrodniczymi, za-
chęcenie do poznawa-
nia otaczającego nas 
świata, rozwijanie my-
ślenia analitycznego 
i dedukcji – tłumaczą 
prowadzący zajęcia.

Poziom zajęć był do-
stosowany do wieku  
i możliwości uczestni-
ków. Dzieci samodziel-
nie wykonywały do-
świadczenia i świetnie 
się przy tym bawiły. 
Wszyscy uczestnicy 
otrzymali indeksy, do 
których przez cały rok 
zbierali zaliczenia, jak 
prawdziwi studenci. 

Cykl warsztatów 
rozpoczęły zajęcia 

zatytułowane 
„Buch-chemia  
w ruch - wystrzało-
we doświadcze-
nia”. Uczniowie 
dowiedzieli się, że 
chemia, z którą mamy 
kontakt na co dzień jest 
potrzebna, ale w nie-
których sytuacjach 
może być bardzo 
niebezpieczna. Zajęcia 
pokazały też dzieciom 
jak należy zachowywać 
się podczas wykonywa-
nia doświadczeń. 

Podczas kolejnych 
warsztatów mali „stu-
denci” poznawali m.in. 
różnorodność świata 
zwierząt, robili doświad-

czenia 
fizyczne, samodziel-
nie wykonywali mydło 
i walczyli z bakteriami, 
uczyli się odczytywać 
pogodę z chmur, a na-
wet... oglądali gwiazdy.

Koordynatorem zajęć 
Akademii w MDK była 
Agata Sobczyk.      sad

Bardzo młodzi naukowcy
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Pracownia „Color Whe-
el” i „Kid Art” spędziła 
rok bardzo pracowicie. 
W efekcie powstało 
wiele ciekawych prac 
plastycznych w róż-
nych technikach.

Młodzież i dzieci two-
rzyły tworzyły m.in. od-
lewy gipsowe z własno-
ręcznie przygotowanej  
w glinie formy. W pra-
cowni zagościło też ma-

larstwo na szkle. - Praca 
w tej technice miała za 
zadanie wykształcić w 
uczniach umiejętność 
doboru właściwych to-
nacji barwnych uzyski-
wanych poprzez mie-

szanie barw w sposób 
kontrolowany – wyjaśnia 
artysta-plastyk Elżbieta 
Krzywicka, która prowa-
dzi zajęcia.

Z płyt papierowych  
o różnej fakturze powsta-
ły prace na pograniczu 
reliefu i kolażu. W tym 
przypadku tematem do-
minującym były starożyt-
ne budowle. Tu liczyła 
się precyzja wykonania i 

umiejętności kreślarskie. 
Dzieci mierzyły odcinki, 
wycinały, dopasowywały 
poszczególne elementy 
kompozycji do siebie, a 
następnie przyklejały do 
tekturowego podłoża.

Dla chętnych nie 
zabrakło także możli-
wości realizowania się  
w technikach graficz-
nych. Powstały piękne 
prace w technice druku 
wypukłego-linoryt barw-
ny na płytę traconą. No-
wością jest technika dru-
ku wklęsłego (pleksoryt).

Są osoby, które po-
stanowiły spróbować 
swoich sił w technice 

drzeworytu, wycinając 
swoje własne kompozy-
cje w deskach z drewna 
lipowego. Powstało tak-
że wiele prac w takich 
technikach jak malar-
stwo akrylowe, rysunek 

węglem i ołówkiem.
W pracowni „Kid Art” 

także było ciekawie. 
Dzieci malowały farba-
mi akrylowymi na folii 
stretch naciągniętej na 
ramy. Przezroczystość 
podłoża podczas malo-
wania sprawiała dzie-
ciom ogromną frajdę.

Realizowały się także 
w technice filcowania na 
mokro. Filcowały płaskie 
formy zwierząt. Wyśmie-
nitą zabawą było lepienie 
w glinie. Z gliny powstały 
formy trójwymiarowe: 
zwierząt, ludzi oraz cie-
kawe budowle.

Dzieci modelowały też 

w plastelinie. Tworzyły 
wielobarwne postacie  
z bajek. Nie zabrakło 
także rysunku. Rysowa-
ły białym markerem na 
czarnym kartonie, olej-
nymi i suchymi pastelami 
oraz kredkami świeco-
wymi „Bambino”.

W czerwcu zaplano-
wane są wystawy: pra-
cowni „Color Wheel”  
w Galerii na Górce Mło-
dzieżowego Domu Kultu-
ry, oraz pracowni „Kid Art” 
w Galerii Małego Przed-
szkolaka w Przedszkolu 
Miejskim nr 13 w Chełmie 
ul. Połaniecka 5. 

       ek

Pierwsze kroki w świecie sztuki

Jeszcze rok i będzie „pełnolet-
ni” – mowa o zespole wokal-
nym „Demex”, który  istnieje 
od 2001 r. W swoim dorobku 
ma duże osiągnięcia w konkur-
sach ogólnopolskich i między-
narodowych, w których zosta-
wał laureatem. od początku 
zespół prowadzi nauczyciel  
i muzyk Marian Skiba.

Obecnie Demex pracuje rów-
nież z Mirosławem Majewskim 
prowadzącym Studio Teatru 
Wyobraźni. Owocuje to bardziej 
profesjonalnym zachowaniem 
młodych artystów na scenie.

Z kolei zespół wokalny „Mini 
Demex” tworzą trzy grupy. W 

pierwszej są dzieci początkują-
ce: głównie z przedszkoli i klas 
1-3 szkoły podstawowej. Drugą 
grupę średniozaawansowaną 
tworzą uczniowie klas 1-3 szko-
ły podstawowej. Trzecia grupa 
jest zaawansowana i zazwyczaj 
należą do niej dzieci z klas 4-6. 
Wszystkie zespoły pracują pod 
kątem uczestnictwa w koncer-
tach oraz ewentualnych konkur-
sach wokalnych.

 - Dzieci generalnie są bar-
dzo zaangażowane w pracę, 
Często podpowiadają utwory, 
które chciałyby śpiewać. Skut-
kuje to świetną współpracą – 
zachwala Marian Skiba, który 

nie tylko prowadzi z dziećmi 
zajęcia wokalne, ale także uczy 
grać na keyboardzie. Te zajęcia 
oparte są o pracę indywidualną 
z dziećmi i młodzieżą nad opa-
nowaniem klawiszowych instru-
mentów elektronicznych. Nauka 

gry opiera się na przyswojeniu 
podstawowych wiadomości  
z zakresu teorii muzyki oraz 
praktycznej nauki gry na keybo-
ardzie, a w późniejszym okresie, 
również na pianinie. 

ms

Ci co grają i śpiewają…
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Dla Zespołu Tań-
ca Jazowego 
BALLO pracu-

jącego pod kierunkiem 
Sabiny Englot kończą-
cy się rok szkolny był 
niezwykle pracowity, 
ale upłynął z pasją do 
muzyki i tańca. Oprócz 
cyklicznych treningów 

odbywały się warsztaty 
z zaproszonymi szko-
leniowcami. Zespół też 
koncertował i brał udział 
w konkursach.

Praca wszystkich grup 
zespołu (BALLO I, BAL-
LO II, BALLO JUNIOR, 
BALERINKA) w zimowym 
semestrze skupiona była 
wokół VI edycji Karnawa-
łowych Spotkań z Tańcem 
Jazzowym. 21 stycznia 
kilkudziesięcioosobowe 
BALLO miało okazję 

zaprezentować na tym 
wydarzeniu swoje po-
kazy solowe, duety, 
mini formacje i formacje 
taneczne. Jak co roku 
nie zabrakło gości z 
Kieleckiego Teatru Tań-
ca. W duecie i popisach 
solowych mogliśmy 
podziwiać Małgorzatę 

Ziółkowską i Michała 
Ośkę.

Odpoczynek szkol-
ny podczas ferii nie był 
odpoczynkiem od tań-
ca. Dziewczęta wzięły 
udział w DANCE CAMP 
WINTER 2018 w Poro-
ninie, gdzie szkoliły się  
w nowych stylach 

tanecznych. Wraz  
z wiosną przyszły przy-
gotowania do sezonu 
konkursowego i ob-
chodów Międzynaro-
dowego Dnia Tańca. 
Z tej okazji 25 kwiet-
nia zespół zorganizo-
wał taneczny koncert 
dla dzieci i młodzieży 
z chełmskich szkół  
i przedszkoli.

Najstarsze BAL-

LO - oprócz treningów  
z nauczycielem prowa-
dzącym - miało okazję 
wziąć udział w szkole-
niach doskonalących 
umiejętności w różnych 
technikach tanecznych. 
Małgorzata Ziółkowska 
(Kielecki Teatr Tańca) 
dwukrotnie poprowa-
dziła lekcje tańca jazzo-
wego. Grzegorz Demu-
cha (Lubelskie Centrum 
Inicjatyw Tanecznych) 
szkolił nasze tancerki w 
zakresie tańców latyno-

amerykańskich i street 
dance. Fabian Fejdasz 
(Polski Teatr Tańca  
w Poznaniu) poprowa-
dził warsztaty z con-
temporary. Tancerki 
miały też przyjemność 
wziąć udział w lekcji 
tańca współczesne-
go, którą poprowadziła 
amerykańska artystka 
Olivia Nelsen z Ballet 
Magnificat z USA.

Nauka tańca, to nie 
tylko żmudne ćwiczenia, 
ale także podglądanie 
zawodowców. W tym 
roku najstarsze wycho-
wanki BALLO obejrzały 
„Zobacz jazz”, „Stymu-
lację ciała” oraz „Poza 
horyzont” - spektakle 
taneczne w wykonaniu 
artystów Kieleckiego 
Teatru Tańca. Młodsze 
grupy obejrzały kilka 
spektakli teatralnych 
„Teatru na poduszkach”. 
                                  se

BALLo – Misja taniec
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