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Najpiękniejszych
świąt Bożego Narodzenia
swoim Czytelnikom
życzy

Drodzy Mieszkańcy Chełma
Przed nami święta Bożego Narodzenia.
Czas wyjątkowych spotkań w gronie
rodziny, znajomych i przyjaciół.
Czas podsumowania mijającego roku
i snucia planów na przyszłość. Dni, które
przepełnione są dobrem, nadzieją i ludzką
życzliwością. Te Święta w tradycji Polaków
mają szczególne znaczenie, to okres kiedy
cichną spory, następuje zgoda i wspólne
porozumienie. W tym świątecznym nastroju,
przekazujemy Państwu serdeczne życzenia
zdrowia, spełniania marzeń i wszelkich
oczekiwań. Życzymy pomyślności
w każdym dniu 2019 roku.

Zespół Redakcyjny
Kultury Chełmskiej

Longin Bożeński
Przewodniczący
Rady Miasta Chełm

Wieczór z chełmską fotografią

Grafika autorstwa Juli Oziemczuk
Święta już wkrótce, czyli nadszedł czas
na kalendarz, siódmy już z kolei. Po tylu
właśnie latach bardzo często nadchodzi
przełom. Życie pisze następne części
scenariusza. Zmieniamy się, zmienia się
i mój kalendarz. Od 2013 roku mieliśmy
możliwość obcować z naszym miastem
sfotografowanym przeze mnie sześciokrotnie w cyklach: „Chełm z Górką w tle”,
„Chełm widziany z góry”, „Rzemieślnicy
Chełma”, „Chełm – po sąsiedzku”, „Twórczy Chełm” oraz „8 kroków do Chełma”.
Nadszedł czas na zapowiadaną zmianę.
Następny kalendarz nie będzie mój
- autorski, ale będzie nasz - pracą wspólną chełmskich twórców biorących udział
w festiwalu Niezła Sztuka. W czasie
dwóch edycji Niezłej Sztuki pokazaliśmy
na placu Łuczkowskiego ponad 30 artystów, z czego lwią część stanowili twórcy
wizualni. Prace 12 z nich znalazły się w
kalendarzu „Niezła Sztuka Chełm”. Zagościło w nim wielu twórców, mnogość
technik i tematów. Od portretów zwierząt
rysowanych ołówkiem, przez kubańskie
ujęcia Madonny w wydaniu malarskim

i fotograficznym, aż do Chełma lat minionych, utrwalonym na kwadratowej błonie
światłoczułej. To tylko część ciekawie
prezentującej się całości.
Po więcej należy udać się do galerii
„Nova” Chełmskiej Biblioteki Publicznej
na „VII Wieczór z chełmską fotografią”.
Jak co roku, oprócz promocji kalendarza, odbędzie się aukcja prezentowanych
w nim prac. Pieniądze z licytacji zostaną
przekazane na rzecz organizacji Festiwalu Niezła Sztuka w 2019 roku.
Wieczór to także galeryjna premiera
cyklu „Kobiety Chełma” Anny WójtowiczWnuk. Po chwilach dla ducha, nie zapomnimy o ciele i nasze siódme spotkanie
świętować będziemy w rytmach granej na
żywo muzyki. Będzie się działo. A wszystko to w sobotę 22 grudnia o godzinie
17.07. Więcej szczegółów na profilu NS
facebook.com/niezlasztuka.org.
Od pierwszej edycji Wieczoru zaproszenie kończę hasłem „Wstęp wolny - strój
dowolny!” I to się nie zmieniło. Zapraszam w imieniu swoim i Niezłej Sztuki.
Grzegorz Chwesiuk

Kultura Chełmska. Czasopismo bezpłatne.

Jakub Banaszek
Prezydent
Miasta Chełm

Szopka z opłatka, wyk. Małgorzata Pepłowska. Ze zbiorów MZCh

Świątecznie

Urodzinowy
prezent dla Idy

Pochodząca z Chełma, światowej sławy wybitna skrzypaczka Ida Haendel, 15 grudnia skończyła 90 lat. Choć
w naszym mieście spędziła tylko dzieciństwo, to chełmianie pamiętają o tej wielkiej artystce. Z okazji urodzin
przesyłają jej najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, spokoju i miłości bliskich.
Ida Haendel urodziła się w Chełmie 15 grudnia 1928
r. Na skrzypcach zaczęła grać mając nieco ponad trzy
lata. Pierwsze koncerty małej artystki miały miejsce
w 1930 r. w chełmskim Kinoteatrze „Wersal” (obecnie kino „Zorza”). Wkrótce rodzina zdecydowała się na
wyjazd do Warszawy. Stało się to w 1933 r. Trzy lata
póżniej Ida przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, następnie Kanady i Stanów Zjednoczonych. Do kraju przyjechała dopiero po II wojnie światowej. Nigdy jednak na
stałe. W kraju koncertowała kilkakrotnie. Ostatni raz
w 2006 r. Koncert zaplanowany w 2010 r. niestety nie
doszedł już do skutku z powodu stanu zdrowia artystki.
W tym samym roku Rada Miasta Chełm przyznała Idzie
Haendel srebrną statuetkę – nagrodę specjalną im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego za całokształt pracy artystycznej dla osób wybitnych, zasłużonych dla kultury
Polskiej i związanych z Chełmem. Związki Idy Haendel
z Chełmem zostały również zaprezentowane w zrealizowanym w 2011 r. filmie „Ida Haendel. Wiem skąd jestem”.
Teraz wyjątkowym prezentem dla jubilatki jest nazwanie jej imieniem sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chełmie. Uroczystość nadania
„koncertówce” imienia Idy Haendel zorganizowano
w przeddzień urodzin skrzypaczki – 14 grudnia.
W programie rozpoczynającej się o godz. 16 uroczystości, znalazły się: projekcja filmu Christine Jezior „Ida Haendel. Wiem skąd jestem”, odsłonięcie pamiątkowej tablicy i oficjalne nadanie imienia sali koncertowej, koncert
Agaty Szymczewskiej (skrzypce) oraz Wojciecha Szymczewskiego (fortepian) i występ zespołu Szalom Chełm.
Partnerem wydarzenia została PGE Polska Grupa Energetyczna, organizatorem Państwowa Szkoła Muzyczna I
i II st w Chełmie, a współorganizatorem Stowarzyszenie
Kobiet Aktywnych „Razem na Kresach”. Patronat medialny nad uroczystością objęli Super Tydzień Chełmski i Radio Bon Ton. Natomiast patronem honorowym
wydarzenia zostało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Redakcja: Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, Monika Bujalska, Anna Małysz, Bartek Kazimierczak,
Joanna Sadowska, Aneta Szostak, Zofia Wasiuta oraz uczestnicy warsztatów dziennikarskich
Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. Skład i łamanie: Jacek Adamczyk. Druk: Standruk, ul. Rapackiego 25, 20-150 Lublin. Wydawca: Chełmskie Towarzystwo
Naukowe i Młodzieżowy Dom Kultury, Redakcja. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Pocztowa 41, 22-100 Chełm, kulturachelmska@wp.pl. Wydanie dofinansowane ze
środków budżetu miasta Chełm. Sponsor strategiczny: PGO Chełm. Na okładce: „Jeżyk” autorstwa Sławomira Chwycia ze zbiorów MZCh. Foto: G.Zabłocki

3

Świątecznie
Barwna, świecąca dziesiątkami lampek choinka, będąca dziś symbolem świąt Bożego Narodzenia, przez wiele stuleci nie była znana
w naszej kulturze. To ozdobione, iglaste drzewo – świerk, jodła rzadziej sosna - ustawiane
na podłodze, czasami na stole, jest najmłodszą formą dekoracji mieszkań w okresie bożonarodzeniowym. Symbolizuje biblijne drzewo
dobra i zła. Łańcuchy na choince są wspomnieniem po wężu kusicielu, przypomnieniem, że
wszyscy ludzie pozostają w niewoli grzechu.
Gwiazda na szczycie drzewka
jest nawiązaniem do gwiazdy betlejemskiej. Świeczki to
okruchy ognia, który płonie
dla ogrzania dusz.

[…] był taki czas na świecie,
że wcale nie było choinek […]
Ciężkie to były czasy niepospolicie,
bo cóż to, proszę was za życie
na święta bez choinki, czyste kpinki […].
Fragment wiersza
K.I. Gałczyńskiego
„Kto wymyślił choinki”

pierwszego przedstawienia choinki w sztuce
uznany jest niemiecki malarz Lucas Cranach
Starszy, który przedstawił oświetloną choinkę
na jednym ze swych sztychów już w 1509 r.
Do XVI w. choinka była rzadkością, poza tym
niejednokrotnie krytykowano ją jako zwyczaj pogański, o czym świadczą szesnastoi siedemnastowieczne kazania. Przeciwnikiem
choinki był m.in. teolog Johann Konrad Dannhauer, który strofował wiernych z ambony,
że „wśród różnych głupstw świątecznych jest
także choinka”. Zwyczaj stawiania i dekorowania choinki
kształtował się u Niemców
w XV w., a upowszechnił na
całym obszarze języka niemieckiego pod koniec wieku XVIII. W innych
krajach Europy i w Ameryce Północnej stała
się ona bardziej znana po ślubie brytyjskiej
królowej Wiktorii z niemieckim księciem Albertem Sachsen-Coburg-Gotha (1840), gdy
nastał okres mody na rzeczy niemieckie.
Choinka w
dzisiejszej postaci
trafiła
na ziemie polskie zaledwie
220 lat temu.
Zwyczaj
ten
przejęliśmy
bezpośrednio
od
Niemców
na przełomie
XVIII-XIX w.
Pierwsze choinki ubierane
były głównie
w
domach
ewangelików,
osiadłych na
ziemiach polskich w okresie zaborów oraz mieszczan pochodzenia
niemieckiego. W XIX w. zwyczaj takiej dekoracji świątecznej przejęli mieszczanie i inteligencja polska. Łukasz Gołębiowski w roku
1830 pisał: Przyjęty od Prusaków jest zwyczaj
w Warszawie, upominkiem dla dzieci na wilią,
sosenka z orzechami włoskiemi złocistemi, cukierkami, jabłuszkami i mnóstwem świeczek
[…]. Podobną informację w 1875 roku podaje Oskar Kolberg: Po miastach tylko (jak to
i w Niemczech jest w zwyczaju) wystawiają
w wilię wieczorem i ubierają dla dzieci drzewka
(Christbaum), t.j. chojinkę […]. Na wsi choinki
pojawiły się najpóźniej; najpierw na przełomie XIX−XX w. na Pomorzu, Warmii, Mazurach
i Śląsku. We wsiach Polski centralnej i wschodniej jeszcze w okresie międzywojennym należały do rzadkości. Początkowo dekorowano je
podobnie jak podłaźniki: światami z opłatka,
jabłkami, orzechami, szyszkami, piernikami,
cukierkami i ciastkami o kształcie gwiazdek
lub zwierząt domowych, później wieszano też
wykonane w domach ozdoby z kolorowego papieru – aniołki, koszyczki, jeżyki, ozdoby z piór
i wydmuszek jaj – głównie ptaszki, pajacyki. W
ostatnich latach zastąpiły je fabryczne bombki
z dmuchanego szkła.
Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie zaprasza na wystawę
„Magiczny świat wigilijnej choinki”, czynną w
budynku przy ul. Lubelskiej 56 A od 6 grudnia 2018. Wystawie towarzyszy informator „Od
snopa do choinki. Formy i symbolika polskich
dekoracji bożonarodzeniowych”.
Małgorzata Podlewska-Bem

Jest wiele teorii i legend
na temat pochodzenia choinki, m.in. teoria ogłoszona
przez Oskara Cullmanna,
że choinka wywodzi się ze
średniowiecznej tradycji
misteriów, jakie wystawiano w przeddzień święta
narodzenia Jezusa. Według
innej, choinkę jako symbol
narodzenia Pana już w VIII
w. proponował w czasie
nawracania Germanów św.
Bonifacy. Góralska legenda głosi, że pomysłodawcą choinki był niedźwiedź.
Kiedy zwierzęta szły do
groty przywitać nowo narodzonego
Chrystusa,
każde z nich niosło coś
w darze. Niedźwiedź też
szedł, ale nie miał nic dla
Dzieciątka. Było mu trochę
wstyd z tego powodu, więc
po drodze wymyślił, że podaruje jodełkę. Wyrwał z ziemi drzewko i ciągnął za sobą przez
góry i potoki. Jodełka namokła, utworzyły się
na niej sople, które najpierw podświetliło słońce, potem księżyc i tak pięknie ustrojona, stała się znakiem narodzin Pana.
Inna legenda pochodząca z Lubelszczyzny, opowiada,
o
drzewach,
które podążały do stajenki
zobaczyć Mesjasza. Wśród
nich był świerk.
Liściaste drzewa mówiły mu
– jesteś kłujący, nie idź
z nami, bo
Dzieciątko będzie
płakać.
Smutnej choince z żalu zaczęły cieknąć
krople
żywi-

cy – łzy. Ale w pewnej chwili sfrunął z nieba
anioł, który miał z sobą wiele różnokolorowych
gwiazd. Zaczął nimi ubierać drzewko. Świerk
zajaśniał tymi światłami i wtedy pochylił się do
stajenki, a Dzieciątko wyciągało do niego rączki, jak do innych drzew.
Tyle legendy. Jak było naprawdę i kto wymyślił choinkę, tego dokładnie nikt nie wie. Pewne jest jedno, drzewa od zawsze fascynowały
ludzi jako coś magicznego i towarzyszyły naszym przodkom w ważnych momentach – narodzin, śmierci, świąt religijnych.
Najstarsza historyczna
wzmianka o świątecznej
choince pochodzi z 1492
r., z „Księgi rachunków
katedry w Strasburgu”
i dotyczy zakupu jodełek na Boże Narodzenie
do dziewięciu kościołów.
Inną np. jest XV-wieczna
informacja
opisująca
drzewko
udekorowane jabłkami, orzechami
i piernikami, które było
darem cechu piekarzy
z Fryburga dla miejscowego szpitala. Pisaną
wzmiankę o choince odnaleźć też możemy w alzackich kronikach, m.in.
z 1604 r., czy w zapisie,
że choinka w 1621 r. wystąpiła w żłóbku kościoła
w Neustift w południowym Tyrolu. Za autora

foto: Grzegorz Zabłocki

Opowieść o choince
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Bug płynie na obrazach
Stanisława Baja
Po dziesięciu latach Muzeum Ziemi Che łmskiej
powrac a do t wórc zośc i
Stanisława Baja. To artysta, który w dziejach sztuki
najnowszej zapisał się jako
niezrównany portrecista
oraz autor pejzaży osadzonych w kresowym krajobrazie rzeki Bug.

W chełmskiej galerii dorobek
malarza w dziedzinie portretu
był prezentowany dwukrotnie:
w 2007 roku pokaz obejmował
typy chłopskie – najbliższych kuzynów i sąsiadów z rodzinnej wsi
Dołhobrody, o imionach znaczonych gradacją emocji i zażyłości („Stacho”, „Stach”, „Stasio”,
„Stasiek ze szklanką”, „Wujek
Franek”, „Mój sąsiad Adam”, „Sąsiad Jan Łuszczak”). Następny rok
przyniósł wystawę dedykowaną
– zarówno w rysunku, jak i malarstwie – matce artysty. W obu
przypadkach rozwinięta i skomponowana z wielu utworów opowieść
o ludzkim losie, z każdym kolejnym płótnem eksponowała upływ
czasu, smutek przemijania, rezygnację, ale też oswajanie myśli
o nieuchronności odejścia i kresie
życia. Szczególnie cykl „Matka”
przyjął rys ilustracji do przestrogi
memento mori.
23 listopada w przestrzeni Galerii 72 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa artysty
zatytułowanej Portrety wody.
Na pokaz składa się 58 prac
o zróżnicowanych formatach
– od tych o kameralnym
charakterze poczynając (24 x
33 cm), na monumentalnych
płótnach (200 x 450 cm) kończąc. Te pierwsze przyjmują rolę szkicu do większych
opracowań, te drugie to pokaźne tryptyki, odbierane
jako panorama nadbużańskiego krajobrazu. Prezentowane utwory są efektem
pracy ostatnich lat;
kilka
z nich – opatrzonych datą
2018 – w chełmskich salach
ekspozycyjnych odnotowuje
swoją premierę.
Artysta od lat osiemdziesiątych maluje rzekę Bug.
Od prawie trzech dekad
koncentruje swoją uwagę
na tym samym fragmencie pejzażu. Z biegiem czasu jego obrazy ewoluują –
z bliskich realizmowi interpretacji coraz częściej przechodzą na pozycje abstrakcji. Rzeka, towarzysząca

twórcy od dzieciństwa, staje
się polem wnikliwej obserwacji. Roślinność porastająca brzegi rzeki, odbija się
w niej do góry nogami, tworząc przepastne cienie przenikające jej toń. Sam autor
podkreśla, że najbardziej intryguje go iluzja, próba oddania wrażenia ruchu wody.
Stara się uchwycić istotę rzeki, wiedząc jednocześnie, że
podejmuje się niewykonalnego zadania. Woda – materia
prima, jak wszystko co płynie,
ulega ciągłej zmianie, wymyka się określoności. Obrazy
malarza o wymiarze uniwersalnym i kontemplacyjnym,
przyjmują rolę ilustracji do
słów Heraklita z Efezu panta
rhei – ‘wszystko płynie’.
Baj z upodobaniem maluje
nokturny – pejzaże wodne
na granicy dnia i nocy. Ten
zespół prac nazywa Czarna
rzeka.
Wszechogarniający
mrok powoduje, że światło
pełni tu rolę reżysera malarskiego planu.
Każdy z utworów artysty
ma swoją puentę, ostatni
akord, który pada w końcowym momencie największego
skupienia.
Malarz
podsumowuje swe dzieło horyzontalną kreską; nanosi ją
gestem zdecydowanym, intuicyjnie wybierając najwłaściwsze dla niej położenie.
Ten poziomy znak wyróżnia
dzieło artysty, działa jak
sygnatura, złota proporcja,
znaczący komponent założenia kompozycyjnego.
Wystawie patronuje Matka
artysty, której portret olejny
z 2005 roku, oprawiony przez
autora w ramę okienną z rodzinnego domu, czuwa nad
integralnością tego pokazu.
Wernisaż wystawy miał
charakter wyjątkowo uroczysty. Licznie zgromadzoną publiczność stanowili nie tylko
chełmianie, ale i liczni goście
– przyjaciele autora, wśród
których można było rozpoznać wielu artystów, wiernych admiratorów jego dzieła, mieszkańców rodzimych
Dołhobrodów.
Spotkanie
przybrało międzynarodowy
rys, kiedy przemówił – przybyły z Oldenburga w Niemczech
– pastor Frank Klimmeck,
który zapowiedział prezentację utworów artysty w swoim mieście. Jego wypowiedź

o pierwszym zetknięciu ze
sztuką wybitnego malarza,
stanowiła wzruszający akcent podsumowujący to wyjątkowe wydarzenie. Przebieg uroczystości otwarcia
zarejestrowała TVP Lublin.
Stanisław Baj urodził się
w 1953 roku w Dołhobrodach,
miejscowości
usytuowanej
nad Bugiem. W latach 19721978 studiował w Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni
prof. Ludwika Maciąga. Od
1982 pracownik dydaktyczny
macierzystej uczelni, w której
przeszedł wszystkie szczeble
swojej kariery. Obecnie jako

profesor zwyczajny prowadzi
pracownię dyplomującą na
Wydziale Malarstwa.
Życie i pracę dzieli między
Warszawę i Dołhobrody. Przestrzeń rodzinnej wsi przyjęła
– zarówno w dziedzinie portretu jak i nadbużańskich pejzaży – rolę panoramy dla jego
malarskiego emploi. W obu
gatunkach sztuki malarskiej
osiągnął najwyższy kunszt;
przyjmując rolę kontynuatora
odwiecznej tradycji, potrafił
nadać swemu dziełu w pełni
nowatorską formę i blask.
Wystawę
przygotowaną
w przestrzeni Galerii 72

foto: Grzegorz Zabłocki

Nowa wystawa w Galerii 72

chełmskiego muzeum przy
ulicy Lubelskiej 55, można
będzie oglądać do 20 stycznia
2019 r.
Jagoda Barczyńska
Kurator wystawy
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Teatralne spotkania w ChDK
Podczas
inauguracji
zaprezentowana
została najnowsza produkcja
Chełmskiego Domu Kultury, spektakl muzyczny
„Pardon, To Tu?” w reżyserii Barbary Szarwiło,
oparty na największych
przebojach piosenki z lat
20. i 30. ubiegłego wieku.
Wśród solistów, muzyków
i prowadzącego na scenie
wystąpili również tancerze
Estrady Dziecięcej przygotowani przez Renatę Jakimiuk. To już kolejna tego
typu produkcja, do której
scenariusz napisał Bartek
Kazimierczak, kierownictwem muzycznym zajął
się Bogdan Depta a nad
scenografią czuwał Sławoj
Czarnota.

Gierczak- Prończuk za plakat do spektaklu „Wesele”.
Wśród wyróżnionych znaleźli się Karolina Rozpędowska za plakat do
spektaklu „Między nami
dobrze jest” oraz Katarzyna Klimczak za plakat do spektaklu „Chodź
na słówko”.

W wieczór otwierający
imprezę odbyło się również uroczyste wręczenie
nagrody za najlepszą pracę w konkursie na afisz
teatralny.
Tegoroczną
laureatką została Justyna

W sobotnie popołudnie
chełmianie zobaczyli spektakl Teatroterapii Lubelskiej „Opera kartoflana”
w reżyserii Marii Pietruszy
-Budzyńskiej (założycielka
pierwszego w Polsce teatru

ludzi niepełnosprawnych).
Był to spektakl prawdziwy,
poruszający i w każdym
calu profesjonalny.
Tego samego dnia, wieczorem widzowie oklaskiwali spektakl z piosenkami Agnieszki Osieckiej
„Kobiety, których nie ma”
w wykonaniu trzech doświadczonych wokalistek
w towarzystwie pianisty
z Łaskiego Domu Kultury.
Usłyszeliśmy mniej znane
utwory Osieckiej, co sprawiło, że łatwiej można było
poddać się narracji prowa-

foto: Barbara Nowosad-Wawryniuk, Przemysław Białasz

VI Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich już
za nami. Kolejny raz publiczność mogła ocenić, czy amatorzy mogą robić
profesjonalny teatr. W tym roku na naszej scenie zaprezentowały się
teatry z Lublina, Żytna, Łaska oraz nasi chełmscy artyści.

dzonej przez aktorki z niebywałą lekkością i dobrym
humorem.
W niedzielę gościliśmy
Teatr Animagia z Żytna,
który jest dowodem na to,
że teatr można prowadzić
wszędzie i że pasja jedne-

go człowieka może stać się
sposobem na życie całej
grupy. Taką osobą w Animagii jest bez wątpienia
Michał Zaskórski, twórca
i reżyser zespołu, który
w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzi teatr zdobywający nagrody i wyróżnienia na festiwalach
krajowych i międzynarodowych.
Jak zwykle podczas
OSPTA odbyły się również
warsztaty teatralne, podczas których uczestnicy
poznali podstawy improwizacji teatralnej. Zajęcia poprowadził Paweł Banaszczyk, uczeń Play&Fun
- Akademii Improwizacji.
Barbara Szarwiło

Spektakle ze Zbyszkiem

Sześć inscenizacji, zaprezentowanych przez pięć grup teatralnych
– tak 22 listopada wyglądał program Przeglądu Amatorskich Teatrów
Osób z Niepełnosprawnością o Nagrodę Dyrektora Chełmskiej
Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti. Publiczność licznie
zgromadzona w sali widowiskowej ChBP, obejrzała jedyne w swoim
rodzaju spektakle, wystawione w ramach projektu
„Teatr ze Zbyszkiem”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Osób
z Niepełnosprawnością i ich Przyjaciół „Zbyszko” oraz ChBP.
Na scenie zaprezentowały się: Zespół Teatralny działający przy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie, Zespół Teatralny
„Trema” działający przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych
i Ich Przyjaciół Zbyszko, Zespół Teatralny „Prometeusz” działający
przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Chełmie, Zespół Teatralny
„A to my”, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach
oraz Zespół Teatralny „I o co chodzi?”, podopieczni Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Sawinie.
Nagrodę dyrektora ChBP zdobyła prezentacja „Awantura
w kuchni” w wykonaniu Zespołu Teatralnego „Prometeusz”.
Pozostałe przedstawienia zostały uhonorowane wyróżnieniami.
AM
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fotografia

Miasto. Miejsce. Interpretacje
D
świetna okazja dla twórców, aby stworzyć coś
w oderwaniu od codzienności – mówią fotograficy. - Zostawiamy to, czym
żyjemy każdego dnia, jedziemy do miejsca, którego nie znamy dobrze,
a często widzimy po raz
pierwszy, patrzymy na nie
z ciekawością. I staramy

foto: Izabela Maciusowicz

o 27 grudnia w Galerii Atelier można
oglądać
poplenerową wystawę Okręgu
Warszawskiego Związku
Polskich Artystów Fotografików „Miasto. Miejsce.
Interpretacje”.
Plener,
podczas którego powstały fotografie, zorganizowany został w Chełmie

parki, faktury i struktury,
sytuacje uliczne.
Jak
mówią
artyści,
Chełm sprawdził się w tej
roli idealnie. Każdy z nich
zobaczył to miasto inaczej
i zinterpretował je na swój

w czerwcu tego roku. Zorganizowano go przy pomocy Urzędu Miasta Chełm
i Fundacji Wspierania Kultury ,,Na styku”.
- Plener artystyczny to

się znaleźć coś, co nas
zachwyci, zadziwi, zastanowi. Spotykamy nowych
ludzi, odkrywamy nowe
miejsca, poznajemy nowe
sytuacje i wszystko to fil-

foto: Tomasz Budzyński

foto: Katarzyna Kryńska

trujemy przez naszą wrażliwość. I fotografujemy.
Miasto jest doskonałym
miejscem dla takiej twórczości, bo każdy znajdzie
w nim coś dla siebie: ludzi,
zwierzęta, architekturę,

własny, twórczy sposób.
A jak? To możemy zobaczyć w Galerii Atelier.
Autorami prac, które możemy oglądać na wystawie są: Elżbieta Andraka,
Grzegorz Banaszak, Tomasz Budzyński, Zbyszek
Furman, Andrzej Grudzień, Kacper Krajewski,
Katarzyna Kryńska, Jerzy
Łapiński, Iza Maciusowicz,
Katarzyna Piwowar, Andrzej Ruciński, Jolanta Rycerska, Sergiusz Sachno,
Kamila Samler, Wojciech
Sternak, Zbigniew Tomaszczuk, Wojciech Falkiewicz,
Magda Wdowicz - Wierzbowska, Andrzej Wiktor,
Karina
Wojciechowska
i Andrzej Zygmuntowicz.

Lipiec w Atelier

Artysta fotografuje od 1970 roku. Na swoim koncie
ma wiele wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą
Eksperymentował z wieloma technikami i tematami. Zaczynał od fotografii czarno-białej. Potem zafascynował
go reportaż, a następnie najbliższe otoczenie: krajobraz,
podróże, rodzina. Sięgnął też po techniki szlachetne. Był
jednym z pierwszych autorów, który przypomniał technikę gumy arabskiej i wykorzystał ją do tworzenia obrazów nasyconych elementami współczesności. Od lat 90tych zastosował fotografię barwną do swoich ulubionych
tematów (krajobraz, architektura czy portret). W tym
czasie także rozwijał fotografię aparatami wielkoformatowymi Potem urzekło go komputerowe przetwarzaniem
fotografii.
Najnowszą pasją Lipca stała się fotografia otworkowa.
Sam skonstruował kilka własnych kamer otworkowych,
a następnie opracował technikę i technologię wykonywania zdjęć.

foto: Ryszard Karczmarski

W Galerii Atelier niedawno gościła wystawa
fotografii Lecha Lipca. Można było zobaczyć na
niej zdjęcia, które autor wykonał samodzielnie
skonstruowanym aparatem.
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Premiera
„Dyrekcji”

Aż 1125 osób obejrzało 4 października premierowy pokaz filmu dokumentalnego Grażyny Stankiewicz
pt. „Dyrekcja” Projekcja miała miejsce w Chełmskim Domu Kultury.
Film przedstawia prawdziwą historię,
która znalazła swoje znaczące miejsce
w historii światowej urbanistyki i architektury. Druga obok budowy Gdyni, największa inwestycja mieszkaniowa i logistyczna w Europie, po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości miała miejsce na wschodzie
Polski – właśnie w Chełmie.
Mało kto, nawet na Lubelszczyźnie, zna
historię tego chełmskiego osiedla. Jego budowa rozpoczęła się w 1928 roku i miała
na celu nie tylko przeniesienie tu z Radomia
siedziby Dyrekcji Kolei Państwowych, ale
również wzmocnienie gospodarcze miasta
w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. W efekcie powstało najbardziej oryginalne założenie mieszkalne dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, czerpiące z
idei miast ogrodów, tworzące pewnego rodzaju mikrokosmos. Najstarsi mieszkańcy
Dyrekcji mają dziś niemal prawie tyle lat, co
polska niepodległość. Dla nich wspomnienia sprzed kilkudziesięciu lat są tak żywe,
jakby ta historia wydarzyła się wczoraj.

Wkrótce
w bibliotece

21 stycznia Promocja 22 tomu Rocznika
Chełmskiego i siódmego
tomu Biblioteki RCh. Sala
widowiskowa ChBP, godz.
16.00; wstęp wolny.
14-15 lutego Dwunasta
edycja Festiwalu Grand
Off - projekcja Najlepszych Niezależnych Krótkich Filmów Świata. Sala
widowiskowa ChBP, godz.
16.00. Wstęp wolny.
Każda środa Klub Dobrego Filmu, godz. 18.00,
sala widowiskowa ChBP.
Wstęp wolny.
AM

Beczka miodu z łyżką dziegciu
Zacznę od miodu, bo miodem na serce był
dla mnie temat cyklicznego już Wieczoru Bieszczadzkiego w ramach 60. spotkania Chełmskiego Klubu Podróżników. Tematem był Beskid
Niski, który we wrześniu odwiedziłam z przyjaciółmi. Było cudownie: w górach i na wieczorze,
który owe góry w wyjątkowy sposób przypominał i opisywał swoim niezwykłym, spokojnym
głosem, znawca i wielbiciel gór - Jarek Buczek.
Opowiadał o Łemkach, ich kulturze, próbach
zdobycia niezależności państwowej, ale też Akcji
„Wisła” która dotknęła rdzennych mieszkańców
Beskidu Niskiego. Mówił o ich powrotach i odradzaniu się własnej kulturowości oraz zwyczajach, które pielęgnują do dziś. Razem z Jarkiem
wędrowaliśmy szlakami, na których mijaliśmy
nieistniejące wioski, nieliczne chyże, cerkwie,
kuźnie. Mówiły nam o tym rozsiane gęsto krzyże wotywne, których stawianie upodobali sobie
mieszkańcy tych ziem.
Kolejną częścią spotkania był występ zespołu
„Żmije” z Rzeszowa. Pamiętałam tych muzyków
sprzed kilku lat, gdy występowali z taką młodą,
energetyczną wokalistką. Tego wieczoru śpie-

wał inny członek zespołu i mówił o niej
„moja śp. żona”… Przedziwnie mi się
zrobiło i już inaczej ich słuchałam.
Kiedy tak nienaturalnie odchodzą młodzi ludzie,
człowieka zasnuwa myśl, jak ulotne jednak jest
życie.
Koncert był udany, ale niestety mocno przerywany i nieuszanowany przez osoby z innej
imprezy. Imprezowali głośno i niegrzecznie, bez
skutku napominani przez uczestników „Wieczoru Bieszczadzkiego”. I to jest ta łyżka dziegciu,
która naprawdę psuła wieczór wielu gościom.
Niestety, zespół „Żmije” z trudem radził sobie
z tym hałasem i nie sądzę, by chwaląc w Rzeszowie chełmską gościnność, pominął ten fakt.
Podobnie niełatwo występowało się Jarkowi Buczkowi. Tego wieczoru zagrał i zaśpiewał
o Bieszczadach i Beskidzie. Była też premiera
utworu „Ballada z dziurą w bucie”, przypowieści o świadomym wychodzeniu poza nasze własne „strefy komfortu”.
Puenta? Fajnie, że jest WeRwA i że zabiera nas
w najróżniejsze zakątki Polski i świata.
Katarzyna Józefacka

Nowości wydawnicze

Aż 4835 nowych egzemplarzy książek trafiło
w mijającym roku do zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Bibliotekarze zrobili te zakupy
w ramach zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (58 756, 00 zł) oraz ze środków
własnych (58 756,00 zł). Zakup książek nie
odbywa się jednorazowo, lecz systematycznie
przez cały rok, dlatego też ciągle pojawiają się
nowe pozycje, które można śledzić na stronie
www.chbp.chelm.pl w katalogu głównym.
Do czytelników, poza tradycyjnymi książkami, trafiły również 432 nowe audiobooki, które
dostępne są w Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych w Bibliotece Głównej. W ciągu roku
wzbogaciła się także Czytelnia Główna, której
przekazano 100 nowych pozycji czytelniczych.
Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów
zadbał również o dzieci i młodzież, dla których

Antologia komiksu
W Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja niezwykłego komiksu „100 na 100.
Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości” Organizatorami spotkania byli: chełmianin
Tomasz Biernacki, pomysłodawca
i koordynator publikacji wydanej
przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz ChBP.
Tomasz Biernacki przedstawił
zagadnienie „Zrozumieć komiks
- czytać obrazki i oglądać teksty”
w kontekście historycznym i edukacyjnym. Prezentacji towarzyszyła wystawa, przedstawiająca
dwie komiksowe historie zawarte
w promowanej antologii.
Książka jest niebywałym przedsięwzięciem artystycznym, historycznym
i
edukacyjnym,

zakupiono aż 1600 nowości z rynku księgarskiego. Natomiast w trzech placówkach filialnych
ChBP łącznie pojawiło się aż 600 egzemplarzy
nowych książek.
Z roku na rok wzrasta kwota przeznaczana
na zakup książek, dzięki czemu czytelnicy mają
większy wybór. Dla porównania, w 2017 r. na
zakup książek przeznaczono 90 940,96 zł i zakupiono 4037 egzemplarzy, czyli o 798 pozycji
mniej niż w tym roku.
Anna Małysz

stworzonym w rocznicę stulecia
odzyskania niepodległości. Przy
jej powstaniu pracowało blisko pół
setki artystów (wśród nich legendarny Papcio Chmiel), scenarzystów, publicystów i naukowców.
Publikacja liczy 232 strony, zawiera 17 komiksów historycznych
(pond 1000 kadrów), 8 artykułów
oraz wstępy historyczne i notki
biograficzne twórców. Do antologii powstały scenariusze lekcji
dla nauczycieli, którzy są szkoleni
z nauczania komiksem historycznym. Projekt jest objęty patronatem Biura Niepodległej. Uroczysta
premiera wydawnictwa odbyła 15
września na Międzynarodowym
Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi
w Atlas Arenie, w której uczestniczyło ok. 25 tys. osób.
AM
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Twórcy chełmskiej niepodległości

W

ażnym wątkiem obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez
Polskę, było przypominanie postaci głównych twórców odbudowanego po 123 latach niewoli państwa
polskiego. W różnorodnych przedsięwzięciach i publikacjach pojawiały się postacie marszałka Józefa
Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego,
Wincentego Witosa, generała Józefa Hallera, Ignacego Daszyńskiego
czy Wojciecha Korfantego.
Budowa niepodległego państwa
była jednak procesem skompilowanym i wielowątkowym. Obok
najczęściej przywoływanych wydarzeń w Warszawie, Krakowie,
Poznaniu czy Lublinie, spore znaczenie miały działania w poszczególnych miastach i regionach,
gdzie również trzeba było przejąć
władzę z rąk zaborców oraz okupantów i przystąpić do tworzenia
zrębów państwa polskiego. Takie
działania miały miejsce również
w Chełmie, w którym już 2 listopada 1918 roku, jako jednym
z pierwszych miast utworzonego
przez okupantów Królestwa Polskiego, został rozbrojony austriacki garnizon i powstały struktury
polskiej administracji oraz zalążki
Wojska Polskiego. Była to zasługa
szeregu miejscowych i przybyłych
do Chełma działaczy oraz żołnierzy, którzy w chełmskim wymiarze byli Twórcami Niepodległości.

Pierwszoplanową i wręcz symboliczną rolę w wydarzeniach z 2
listopada 1918 roku odegrał rotmistrz (w niepodległej Polsce generał) Gustaw Orlicz-Dreszer,
który decyzją władz Polskiej Organizacji Wojskowej został skierowany do Chełma. Wybór był wyjątkowo trafny. Gustaw Orlicz-Dreszer
od młodych lat był zaangażowanym działaczem niepodległościowym, związanym ze Związkiem
Młodzieży Polskiej (ZET). Swoją
aktywność kontynuował w tracie

studiów we Lwowie oraz w Belgii
i Francji. Wybuch wojny zastał
go w armii rosyjskiej, jednak już
w sierpniu 1914 roku przedostał
się do legionistów Józefa Piłsudskiego (został ułanem w słynnym
oddziale Władysława Beliny-Prażmowskiego). Później służył w 1
Pułku Ułanów i 1 Pułku Piechoty
Legionów, dochodząc do stopnia
rotmistrza. Internowany po tzw.
kryzysie przysięgowym, po zwolnieniu z niewoli w październiku
1918 roku, przybył do Warszawy
i włączył się do działań POW. Gustaw Orlicz-Dreszer był również
dobrze zorientowany w sytuacji
ziemi chełmskiej, którą przemierzał wraz z Józefem Piłsudskim
we wrześniu 1915 roku (w trakcie
przejazdu z Warszawy do oddziałów I Brygady na Wołyniu). Akcja
w Chełmie miała zostać przeprowadzona w porozumieniu z szefem
POW na Lubelszczyźnie majorem
Stanisławem Burhardt-Bukackim,
który potwierdzał słuszność wyboru Chełma na miejsce organizacji kawalerii, zwracając uwagę na
dużą ilość ziemiaństwa w regionie,
mogącego zaoferować znaczącą
pomoc. Po opanowaniu miasta,
Orlicz-Dreszer miał przystąpić do
tworzenia pułku kawalerii (1 Pułku
Ułanów przemianowanego z czasem na 1 Pułk Szwoleżerów).

Oparciem dla działań w Chełmie mieli być miejscowi działacze
niepodległościowi. Czołową rolę
w tym gronie odgrywał Wiktor Ambroziewicz, pełniący
od 1917 roku funkcję dyrektora
Chełmskiej Szkoły Filologicznej
(z czasem Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego). On także od
czasów szkolnych był działaczem
ZET-u. W działalność niepodległościową zaangażowany był także
w trakcie studiów w Warszawie
i Lwowie. Tuż przed wybuchem
I wojny światowej zajmował się
dziennikarstwem. W 1915 roku
został internowany przez władze niemieckie, a po zwolnieniu z niewoli został przez swoich
kolegów z ZET-u skierowany do
Chełma. Obok kierowania szko-

łą, podejmował szereg ważnych
inicjatyw. W październiku 1917
roku zorganizował Dni Kościuszkowskie, związane z obchodami
100-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki. W lutym 1918 roku był
jednym z inicjatorów powołania
Straży Kresowej, która w związku
z decyzjami traktatu brzeskiego
przekazującego Chełmszczyznę
i Podlasie Ukrainie, podjęła działania protestacyjne. Najbardziej
znaną akcją Straży Kresowej
było zorganizowanie uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w 1918 roku,
których głównym motywem był
protest wobec decyzji brzeskich.
Manifestacja zgromadziła ok. 30
tys. osób, głównie z ziemi chełmskiej i Podlasia, a także z Lublina,
Wilna i Krakowa.

Istotną rolę w przygotowaniach
do akcji przejmowania władzy
w Chełmie odegrali także bracia
Felicjan, Zdzisław i Tadeusz
Lechniccy, reprezentujący miejscowe ziemiaństwo. Pierwszy po
studiach w Krakowie i Monachium
osiadał w rodzinnym Serebryszczu
(obecnie Srebryszcze). W 1917
roku został członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego, namiastki
parlamentu związanego Radą Regencyjną. Drugi, właściciel majątku w Święcicy, był działaczem
ZET-u i jednym z inicjatorów powołania Straży Kresowej. Trzeci,
po studiach w Wiedniu i Berlinie,
służył w armii rosyjskiej, a następnie w I Korpusie Polskim gen.
Józefa Dowbor-Muśnickiego.
Ważnym oparciem dla Gustawa
Orlicz-Dreszera były miejscowe
struktury POW, tworzone od 1914
roku. Jej zręby organizował szewc
Franciszek Wleklik, członek
Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej i zesłaniec. W
1915 roku w działania POW włączyli się nauczyciele Szkoły Filologicznej (Wacław Uzdowski, Jan
Ulanowski i Ludwik Zajączkiewicz, Tadeusz Dąbrowski),
a także reprezentujący różnorod-

ne środowiska społeczne Mikołaj
Drabikowski, Marceli Koper,
Piotr Oleszkiewicz, Władysław
Zajdler (posiadający przeszłość
legionową), Franciszek Zieliński, Aleksander Prokopiak i Tadeusz Ulanowski. W kolejnych
latach newralgiczną rolę w chełmskiej POW pełni Jan Stefański,
emerytowany nauczyciel gimnazjalny, pełniący obowiązki sekretarza i adiutanta komendy POW.
Od 1917 roku funkcję komendanta obwodu pełnił były student Politechniki Warszawskiej Józef Kasperski (ps. „Zawieja”), działacz
POW z Warszawy (uczestniczył w
kilku akcjach
zbrojnych
i
posiadał wyrok
władz
niemieckich).
Zapleczem
jego działania było biuro inspektora
szkolnego, w
którym Kasperski pracował jako
urzędnik. POW miało także oparcie w Chełmskiej Szkole Filologicznej oraz w powstałym w 1918
roku Seminarium Nauczycielskim
Męskim, kierowanym przez Jana
Dębskiego, działacza ZET-u (był
kolegą Orlicz-Dreszera ze studiów
w Liége) i w niepodległej Polsce
znanego posła PSL-Wyzwolenie
i PSL-Piast. Istotną rolę w pracy
konspiracyjnej odgrywali również
harcerze.
Po odpowiednich przygotowaniach, 27 października 1918 roku
rotmistrz Gustaw Orlicz-Dreszer
wyruszył przez Lublin do Chełma, gdzie dotarł 29 października.
Towarzyszyła mu grupa oficerów
i podoficerów, wśród których byli
między innymi: porucznicy Rudolf
Dreszer (młodszy brat rotmistrza)
i Stanisław Grzmot-Skotnicki
oraz podporucznik Ludwik Kmicic-Skrzyński. Cała trójka, tak
jak Orlicz-Dreszer, dosłużyła się
z czasem stopni generalskich. Rudolf Dreszer, młodszy o dwa lata
od brata, przed wybuchem wojny studiował w belgijskim Liége
i działał w ZET-cie. Drogi braci
rozeszły się po wybuchu I wojny
światowej. Wprawdzie razem zostali wcieleni do armii rosyjskiej,
jednak Gustaw po dwóch tygodniach przekroczył front i zgłosił
się do Legionów Polskich. Rudolf
pozostał w armii rosyjskiej. Pod
koniec wojny służył w I Korpusie
Polskim. Stanisław Grzmot-Skotnicki i Ludwik Kmicic-Skrzyński
wywodzili się z I Brygady Legionów (obaj wchodzili w skład siedmioosobowego patrolu Władysława Beliny-Prażmowskiego, zalążka
polskiej kawalerii). Później służyli
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1 0 0 lat n i e p o d l e g ł o ś c i
mowie oficer zgodził się przekazać władzę. W międzyczasie
Polacy rozbroili ponad trzystu
oficerów austriackich zgromadzonych w kasynie oraz opanowali magazyn broni, znajdujący się w katedrze. Pomocy
udzielił im (posługując się wytrychem) pracujący w warsztatach Włodzimierz Terpitz,
w przyszłości wieloletni wiceburmistrz Chełma z ramienia
PPS. Zdobycie magazynu pozwoliło na przejęcie 5 tys. karabinów. Następnie uczestnicy
akcji ponownie zgromadzili się
przed kościołem pw. Rozesłania Świętych Apostołów, gdzie
zaprzysiężono nowe władze.
Według ustalonego wcześniej
planu, przystąpiono do obsadzenia głównych punktów miasta i rozbrajania pozostałych
żołnierzy austriackich.
Akcja usunięcia okupacyjnych
władz austriackich zakończyła
się 4 listopada. Zorganizowane
przez Gustawa Orlicz-Dreszera
na ziemi chełmskiej formacje,
mogły dosyć szybko przystąpić
do walki. Równocześnie Wiktor
Ambroziewicz
odbudowywał
władze miasta, wspierany przez
powołaną przez siebie Radę
Przyboczną, której członkiem
był między innymi Aleksander
Hilgier, wieloletni komendant
chełmskiej straży ogniowej,
a w okresie międzywojennym
kilkakrotny burmistrz Chełma,
który zastąpił Ambroziewicza
na stanowisku komisarza miasta, po jego rezygnacji w dniu
19 stycznia 1919 roku.
Wydarzenia z 2 listopada
1918 roku pozostały w pamięci mieszkańców miasta. Dobrze ich sens wyraził Cyprian
Odorkiewicz, jeden z młodych uczestników wydarzeń w
Chełmie, a w przyszłości (jako
„Krybar”) dowódca oddziałów
AK na Powiślu w trakcie powstania warszawskiego, który
w swoich wspomnieniach, opublikowanych w piętnastą rocznicę odzyskania niepodległości
zapisał: „Długie wojenne lata
grozy i zwątpienia, lata zmagań
i nadziei, a wreszcie wielkie
dni walki i zwycięstwa, radości
i triumfu, dni trudu i mozołu,
przeżyte w listopadowy czas
roku 1918, skłaniają głębią
swej treści i mocą swego wyrazu do zmiany wspomnień osobistych na dokument publiczny,
który sięgając myślą w niedawno przeżyte przez nas czasy,
uchronić je ma od zamglenia, a
może nawet zagłady, tak łatwej
i możliwej w zamęcie spraw
bieżących”.
Zbigniew Lubaszewski

Chełm 11 XI 2018

foto: Joanna Sadowska

w 1 Pułku Ułanów, a po rozwiązaniu Legionów trafili do niewoli. Obok trzech przyszłych generałów wśród podkomendnych
rotmistrza Dreszera znaleźli się
jeszcze: podporucznik Jerzy
Rakman z armii rosyjskiej
(działacz ZET-u z Petersburga)
oraz kilku podoficerów z byłego
1 Pułku Ułanów Legionów, którzy wiosną 1917 roku ukończyli
szkołę oficerską w Ostrołęce.
Należeli do tej grupy między
innymi podoficerowie Iwo Moraczewski oraz Mieczysław
Kędzierski.
W Chełmie Gustaw OrliczDreszer
nawiązał
kontakt
z Józefem Kasperskim, Janem
Dębskim, Wiktorem Ambroziewiczem i Felicjanem Lechnickim. 1 listopada 1918 roku
w Kinoteatrze „Polonia” zgromadzili się członkowie POW
i przebywający w Chełmie żołnierze różnorodnych formacji
wojskowych, głównie z terenu
Rosji. Zebraniem kierował Rudolf Dreszer. Przemówienia wygłosili Józef Kasperski, Tadeusz
Lechnicki i - przybyły z narady
komendy POW w Lublinie - Gustaw Orlicz-Dreszer. Po zebraniu zgromadzeni udali się pod
Kopiec Kościuszki (obecny plac
Tadeusza Kościuszki). Kompanię POW prowadził Orlicz-Dreszer, natomiast oddział szkolny
- por. Grzmot-Skotnicki. Przy
krzyżu złożyli przysięgę, którą
odebrał Orlicz-Dreszer, ogłaszając równocześnie pogotowie bojowe na dzień następny.
W nocy (z 1 na 2 listopada)
w Srebryszczu spotkali się Dreszer, Ambroziewicz i Lechnicki.
Ustalono, że akcja rozbrojenia
garnizonu zostanie przeprowadzona następnego dnia. Tej
samej nocy w jednej z drukarni
chełmskich wydrukowano odezwę o przejęciu władzy na rozkaz Naczelnych Władz Państwa
Polskiego. O świcie odezwa
została rozplakatowana w mieście. Mieszkańcy Chełma mogli
w niej przeczytać, że komisarzem cywilnym powiatu został
Felicjan Lechnicki, komisarzem
miasta Wiktor Ambroziewicz,
a komendantem wojskowym
Gustaw Orlicz-Dreszer. W godzinach porannych grupa licząca ok. 40 ochotników zgromadziła się przed kościołem
parafialnym. Posiadali jedynie
7 karabinów, w znacznej mierze bez amunicji.
O godzinie 11.30 rotmistrz
Dreszer na czele ochotników
udał się do siedziby władz austriackich, która mieściła się w
zabudowaniach katedralnych
na Górze Chełmskiej. Na Dreszera oczekiwał tam komendant austriacki płk Ryszard
Schwach. Po nerwowej roz-
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w y s taw y

W pr ze st r zeni Biblioteki Pań st wo wej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Chełmie można oglądać
wystawę prac Stanisława Koguciuka.
To twórca ludowy,
którego dzieło doczekało się nie tylko
szerokiego uznania,
ale zalic zane je st
do najcenniejszych
osiągnięć rodzimej
sztuki nieprofesjonalnej.

Autor pokazu urodził się
w 1933 roku we wsi Jankowce (obecnie Ukraina).
W 1945 roku – jako repatriant zza Buga – osiedlił się we wsi Pławanice,
gdzie mieszka do dnia dzisiejszego.
Od najmłodszych lat lubił rysować, ale dopiero
w wieku dojrzałym zajął
się malarstwem. Podstaw technik malarskich
nauczył go Julian Bajkiewicz (1904-1990) – znany
chełmski malarz prymitywista. Swoje pierwsze obrazy namalował na odciętych od koszuli rękawach.

W 1988 roku powołana
przez Ministerstwo Kultury

i Sztuki komisja do spraw
oceny dzieł sztuki, przyznała mu uprawnienia do
wykonywania zawodu artysty plastyka. Poddane
ocenie prace zakupiło do
swych zbiorów Muzeum
Etnograficzne w Warszawie.
Przełomem w jego twórczości był rok 1996, kiedy
jego utwory wyróżnione
zostały drugą nagrodą
w międzynarodowym kokursie „Satyrykonu” w Legnicy. Od tej chwili rozpoczął się okres malowania
„humorów”
–
niewielkich scenek
opatrzonych
tekstem-komentarzem,
w których artysta ośmiesza i piętnuje
wady ludzkie,
obyczajowość
oraz stosunki
natury społeczno-politycznej. Obok
„humorów”
maluje obrazy o tematyce
wiejskiej, ukazujące nie
tylko zapamiętaną z dzie-

ciństwa wieś, ale jej obyczajowość, obrzędowość,

przywiązanie do pokoleniowej tradycji. Od kilku
lat powstają prace o tematyce sakralnej.
Od blisko ćwierćwiecza
autorka tych słów jest
najbliższą i najwierniejszą
powierniczką jego myśli,
zdarzeń losowych, mentorką, inicjatorką i komentatorką kolejnych utworów, co często przekłada
się na nowe tematy powstających dzieł. Dyskusje na temat życia i sztuki,
zaowocowały najnowszymi
cyklami prac:

„Malowanymi
makatkami” oraz „Wizerunkami świętych”. Interpretację malarską, będącą
wynikiem tych rozważań,
cechował zawsze najwyższych lotów instynkt plastyczny, żywa gra kolorów, wyczucie formy, ładu,
harmonii
powstającego
dzieła.
Rok 2012 okazał się
najważniejszy w życiu artystycznym
Stanisława
Koguciuka. Twórca uhonorowany został Nagrodą
Oskara Kolberga, przyznawaną za całokształt dzia-

łalności i wybitne osiągnięcia
w dziedzinie kultury lu-

dowej. Patronat nad tym
prestiżowym
wyróżnieniem przynależy do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W uzasadnieniu werdyktu kapituła
przyznająca to wyjątkowe
odznaczenie uznała malarza z Pławanic za „jednego
z ostatnich autentycznych
twórców ludowych”.
Znaczące placówki muzealne i galerie organizują
indywidualne pokazy prac
artysty. Aktualnie, równolegle z wystawą w przestrzeni Biblioteki PWSZ
w Chełmie, jego dzieło

Pasja dla Niepodległej

foto: Marek Szymański

Kolejna wystawa Nikifora z Pławanic

można
oglądać
w Galerii Rondo przy ulicy
Marszałkowskiej w Warszawie, należącej do Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło.
Wystawa w bibliotece
pokazuje dzieło artysty,
który wyposażony w samorodny talent, przemawia do wielu gustów,
nawet tych najbardziej
wyrafinowanych. Jego malarskie opowieści mówią
o świecie minionym, o tradycji, patriotyzmie, naszej
wierze, ale też o sprawach
aktualnych,
bezpośrednio nas dotykających. Ta
sztuka skłania do refleksji
o nas samych, o życiu,
jego radościach i bolączkach, uczuciach prawych
i tych trudnych emocjach,
którymi tak szeroko mieni się dzisiejszy świat.
Obrazy artysty, uczciwe
w formie i przekazie, jak w
zwierciadle odbijają myśli i
moralne prawidła własnego
dekalogu ich autora. Barbara Polakowska – dyrektor
Biblioteki PWSZ w Chełmie
- zaprasza do zwiedzania
tej prezentacji do końca lutego 2019 roku.
Jagoda Barczyńska
– kurator wystawy

Jak przedstawić na płótnie niepodległość?
Czy malować potyczki zbrojne Legionistów?
A może Piłsudskiego na Kasztance? Takie i podobne myśli pojawiały się w głowach „Pasjonatów” przy przygotowywaniu wystawy „Niepodlegościowej”.
W końcu nie pojawił się żaden taki obraz.
A wystawa w Galerii „Pasja” i tak się odbyła
– 9 listopada 2018 roku. I sławiła Niepodległość. Swoje prace zaprezentowało 16 osób.
To była naprawdę wymowna wystawa.
Przede wszystkim – radosna, bardzo kolorowa… Artyści najwyraźniej przekazali swoje odczucia… Realizm nie był konieczny.
Ponadto była poezja, czyli wiersz o Chełmie
po odzyskaniu Niepodległości i i jeszcze mini-recital. Do śpiewu przyłączyli się wszyscy
obecni. I brzmiały „Legiony”, i „My pierwsza
brygada” i okazało się, że słowa tych pieśni są
powszechnie znane.
Aleksandra Borowiec

wydarzenie
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Uroczysty finał jubileuszu

Uroczystość rozpoczęła msza święta. Po niej uczestnicy przenieśli się
do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej, gdzie na jubilatów
czekały okolicznościowe podziękowania, odznaczenia i upominki, a na
gości – wyjątkowy koncert chóru pod dyrygenturą Romualda Turowskiego, z udziałem gościa specjalnego Bożeny Zawiślak-Dolny – pochodzącej z Chełma śpiewaczki operowej, której mama Jadwiga Zawiślak
jest związana z chórem od około 50 lat.

- Pięknie się złożyło, że na setną rocznicę Odzyskania Niepodległości
przez Polskę, przypada Jubileusz 100-lecia powstania chóru – mówił,
otwierając uroczystość Henryk Grządkowski, przewodniczący Komitetu
Obchodów 100-lecia chóru. - Chór od zawsze tworzyli wielcy, oddani
muzyce pasjonaci. To oni zbudowali pomost międzypokoleniowy, połączyli ludzi o różnych światopoglądach, umilali te dobre i te najpodlejsze
czasy, ale nade wszystko pięknie śpiewali Bogu i ludziom. I za to im
dziękujemy.
W historię 100-letniej działalności chóru wprowadził zebranych ks.
dziekan Józef Piłat, proboszcz Parafii Rozesłania Św. Apostołów. Potem
przyszedł czas na uhonorowanie najbardziej zasłużonych.
Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej i za upowszechnianie kultury i tradycji polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi
przyznanym przez Prezydenta RP odznaczeni zostali: Irena Chorągiewicz i Romuald Turowski.
Odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznaną przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali Weronika Kołtun,
Barbara Walczuk i Adam Dywański.
Cały Chór uhonorowany został przez Wojewodę Lubelskiego dyplomem uznania i medalem za „krzewienie wrażliwości artystycznej i kultury muzycznej oraz upowszechnianie kunsztu śpiewu wielogłosowego
wśród mieszkańców miasta i gminy Chełm (...)”

foto: Joanna Sadowska

Jedenaście miesięcy trwały obchody 100-lecia Chóru Parafialnego działającego przy parafii Rozesłania Świętych
Apostołów. Ich ukoronowaniem była uroczystość zorganizowana 24 listopada.

Honorowe odznaki „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” przyznał też Marszałek Województwa Lubelskiego. Otrzymali je: Teresa
Amerek, Krystyna Galewska, Teresa Jasińska,
Jan Jędrzejewski, Jerzy Kołtun, Janusz Kusiak,
Stanisław Wójcik i Jadwiga Zawiślak.
Z kolei listem gratulacyjnym Prezydenta Miasta Chełm zostali wyróżnieni członkowie Zarządu Chóru: Irena Chorągiewicz (przewodnicząca), Jan Jędrzejewski (z-ca), Krystyna Galewska
(skarbnik) oraz dyrygent chóru Romuald Turowski.
Rada Miasta Chełm przyznała chórowi nagrodę specjalną - srebrną statuetkę im. Kazimierza
Andrzeja Jaworskiego.
Nie obyło się bez podziękowań dla członków Komitetu Obchodów: Henryka Grządkowskiego, Elżbiety Sławińskiej, Henryki
Małek i Edwarda Czuwary - przygotowanych przez Wójta Gminy Chełm.
Nie zapomniano o seniorkach i seniorach, byłych członkach chóru.
Wszyscy dostali pamiątkowe tablo. 				
SAD
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Powrót do źródeł

„Źródła i korzenie. Promocja dziedzictwa kulturowego w miastach regionu przygranicznego Chełmie
i Łucku” - to projekt złożony przez Miasto Chełm
w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Projekt wpisuje się w cel
tematyczny „Ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Będzie realizowany w partnerstwie z Miastem Łuck.
Jego całkowita wartość wynosi 80.000 euro.

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty, podczas których partnerzy projektu będą uczyć się od siebie ludowych pieśni i tańców przy wykorzystaniu tradycyjnych instrumentów i strojów. Zwieńczeniem tego będą koncerty muzyki
ludowej organizowane w Chełmie i Łucku.
Planuje się także inscenizację zapomnianych legend związanych z miastami Łuck i Chełm. Wspólna praca zaowocuje
powstaniem nowych spektakli, które będą wystawiane w obu
miastach. Działania projektu, których realizacja zaplanowana
jest w ciągu roku, adresowane są do mieszkańców obydwu
miast, bez względu na wiek. Ich celem jest ocalenie od zapomnienia lokalnych legend i muzyki ludowej charakterystycznych dla naszego regionu.				
ASZ

Kolegium
bezpieczne
Muzeum Ziemi Chełmskiej
realizowało zadanie „Chełm.
Dawne Kolegium pijarów powstałe przed 1714 rokiem.
Zakup i montaż instalacji
przeciwwłamaniowej
oraz
przeciwpożarowej – zalecenia
NIMOZ”. Było ono dofinansowane ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu
operacyjnego Ochrona zabytków oraz środków Urzędu
Miasta Chełm.
Celem podjętych działań
było zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego
poprzez minimalną ingerencję w obiekt. Dzięki przepro-

wadzonym pracom została
wykonana nowoczesna instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru wraz
z połączeniem z obiektem
komendy Państwowej Straży
Pożarnej w Chełmie oraz modernizacja instalacji systemu
sygnalizacji włamania i napadu w pomieszczeniach Muzeum Ziemi Chełmskiej przy
ul. Lubelskiej 55. Dzięki wykonanym pracom, prawidłowo zabezpieczone zabytkowe
Kolegium pijarów oraz cenne zabytki przechowywane
w muzeum, nadal będą służyły mieszkańcom i turystom.

Wystawa
Do Niepodległej

projekty

Muzeum Ziemi Chełmskiej włączyło
się do narodowych obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, opracowując wystawę
czasową, przedstawiającą wybrane
wydarzenia z historii miasta z lat 1913–
1918. Ekspozycja przygotowana została w oparciu o unikatowe fotografie,
dokumenty, ogłoszenia władz okupacyjnych, pocztówki i artefakty z wykopalisk archeologicznych, a także relacje
prasowe i wspomnienia świadków tych
wydarzeń – mieszkańców Chełma oraz
żołnierzy armii rosyjskiej, austriackiej
i niemieckiej.
Przed wybuchem I wojny światowej
w Chełmie, tak jak w całym Królestwie
Polskim, celem polityki caratu było zrusyfikowanie administracji i szkolnictwa
i wynarodowienie Polaków. W mieście
stacjonował duży garnizon rosyjski,
w skład którego wchodził m.in. 65 Moskiewski Pułk Piechoty i dowództwo 17
Dywizji Piechoty.
Kiedy 1 sierpnia 1915 roku do Chełma wkroczyły oddziały wojsk państw
centralnych, nastąpiła ewakuacja administracji, szkół i ludności rosyjskiej.
Zaczęło odradzać się polskie szkolnictwo, rozpoczęła działalność Szkoła Filologiczna Chełmska. Stworzono podstawy samorządu miejskiego powołując
w 1917 roku Radę Przyboczną przy
Komisarzu Miasta. Powstawały liczne
organizacje społeczne: harcerstwo, towarzystwa sportowe i kulturalne.

kazującego Chełmszczyznę i Podlasie
Ukraińskiej Republice Ludowej. Przypomniane zostały także pobyty w Chełmie
Józefa Piłsudskiego (7 września 1915) i
nuncjusza apostolskiego Achille Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI (17
września 1918). Istotną część wystawy
poświęcono wydarzeniom 2 listopada
1918 roku, kiedy przez formację Polskiej Organizacji Wojskowej i ochotników pod dowództwem rotmistrza Gustawa Orlicz-Dreszera został rozbrojony
garnizon austriacki, a Chełm włączony
do niepodległej Rzeczypospolitej.
Zadania pt. „Do Niepodległej. Chełm
w latach 1913−1918. Wystawa i katalog” zrealizowane w ramach programu
z zakresu dziedzictwa kulturowego,
priorytet: „Wspieranie działań muzealnych”, zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury, a także UM Chełm.
Wystawa powstała dzięki współpracy
z Archiwum Państwowym w Lublinie, Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział
Chełm, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Biblioteką Narodową, Chełmską
Biblioteką Publiczną, Muzeum Lubelskim, Biblioteką Austriacką w Wiedniu,
Komendą Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Chełmie, I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie, Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz życzliwości osób prywatnych.
Zbiory i pamiątki rodzinne udostępnili:

Tym wydarzeniom poświęcona jest
wystawa. Obok obrazów działań wojennych i codziennego życia mieszkańców, cenną część ekspozycji stanowią
fotografie, dokumentujące wydarzenia
związane z obchodami rocznic narodowych, świadczące o patriotyzmie
i aktywności polskiej społeczności.
W Chełmie zorganizowane były obchody rocznicy powstania styczniowego
(22 stycznia 1916), 100-lecia śmierci
Tadeusza Kościuszki (14–15 października 1917), uchwalenia Konstytucji 3
Maja (3 maja 1918). Manifestacja majowa była protestem przeciw postanowieniom traktatu brzeskiego, prze-

Mariusz Dziekański, Andrzej Hamerski,
Marek Jaworski, Sławomir Kociuba, Artur Majcher, Franciszek Onyszko, Anna
i Sławomir Opałczyńscy, Aleksander
Sosna, Mieczysław Tokarski, Jacek Ukleja, Grzegorz Zabłocki i inni.
W ramach działalności edukacyjnej
prowadzone są warsztaty i lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej i dzieci
przedszkolnych, związane z tematem
wystawy. Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy do zwiedzania
wystawy w Muzeum przy ul. Lubelskiej
57 (od poniedziałku do piątku od 8.00
do 16.00, w soboty i niedziele od 12.00
do 16.00).
Magdalena Mąka

gazeta dostępna w :
Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, Urząd Miasta Wydział Kultury, Urząd Miasta
Chełm, Obłońska 20, Urząd Stanu Cywilnego ul. Pocztowa 50, Muzeum Ziemi
Chełmskiej, Chełmska Biblioteka Publiczna, Chełmski Dom Kultury, Młodzieżowy
Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Pułku Szwoleżerów 15a i ul.
Graniczna 2A, Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej ul. Lubelska 63, Chełmskie Podziemia Kredowe ul. Lubelska 55, Przychodnia SALUS ul. Piłsudskiego
11B, Hotel KOZAK ul. Hrubieszowska 37, NZOZ ALMED Specjalistyczne Gabinety Lekarskie ul. Hrubieszowska 54A, Hotel DUET ul. Hrubieszowska 54A, NZOZ
„LEK-DENT” ul. Wołyńska 32, Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w Chełmie
pl. Niepodległości 1, Restauracja Lwów ul. 11 Listopada 2, Centrum Kształcenia
Ustawicznego ul. Stefana Batorego 1, Jaskinia Solna „Barbórka” ul. Lubelska 52,
Kościół Chrześcijan Baptystów ul. Ogrodowa 56, Restauracja Strzecha u Wojciecha Armii Krajowej 18, Galeria Kuferek pl. dr. Edwarda Łuczkowskiego 15,
Chatka Niedźwiadka ul. Lwowska 2, Fest Food ul. Krzywa 37, Tawa ul. Lwowska
51/3A, Hotel Kamena aleja Armii Krajowej 50, Galeria Fryzur ul. Pocztowa 26,
Fan Kultury ul. Lwowska 1, Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie ul. Wołyńska 11, Galeria Atelier Ryszarda Karczmarskiego ul.
Lwowska 34, Unident. Poradnia Stomatologiczna ul. Waśniewskiego 13, Salon
Fryzjerski „PROFESJONAL” ul. Ogrodowa 39, Dom Pobytu Dziennego ul. Ogrodowa 36, Stowarzyszenie Twórcze „Pasja” ul. I AWP 19, Przychodnia Lekarzy
Rodzinnych „SURMED” ul. I AWP 41C, SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.
Ceramiczna 1, Przychodnia Specjalistyczna ul. Szpitalna 53B, Kawiarnia „Imbryk
Cafe&Lunch” pl. Łuczkowskiego 7, Empik School, ul. Popiełuszki 17, Państwowa
Szkoła Muzyczna, ul. Hrubieszowska 102.
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przeszłość i przyszłość

Wandzia

13 stycznia 1940 roku ukończyłaby 8 lat, ale nie dożyła
swoich urodzin. Zamordowana została 12 stycznia 1940
roku przez Niemców, podczas
II wojny światowej, jako jedna
z 440 pacjentów Wojewódzkiego Komunalnego Szpitala
Psychiatrycznego w Chełmie.
Zbrodni dokonano w ramach
operacji pod kryptonimem „T
4”, określanej również jako
„Akcja Eutanazja”. Niepełnosprawni z upośledzeniem
umysłowym, byli pierwszą
grupą społeczną skazaną
przez Adolfa Hitlera i nazistów
niemieckich na całkowitą zagładę.

Dzień mordu

12 stycznia 1940 roku,
w dniu zbrodni dokonanej
przez Niemców, wg zeznań
świadków, w Szpitalu przebywało prawdopodobnie 440
pacjentów. W tym ok. 300
mężczyzn, 124 kobiety oraz
17 dzieci. Uratowało się tyl-

ko 9 osób. Uzbrojeni żołnierze SS nakazali personelowi
opuścić szpital w ciągu 10
minut, pozostawiono 10 pielęgniarzy, których zmuszono
do wyprowadzenia chorych z
sal. Pacjentów rozstrzeliwano
przy wejściach do budynków
szpitalnych. Część pacjentów
usiłowała schronić się w pomieszczeniach szpitalnych,
jednak byli z nich wypędzani
lub mordowani na miejscu.
Niektórych pacjentów, głównie dzieci, wyrzucano przez
okna szpitala. Na stosie martwych ciał dobijano rannych.
Następnego dnia pochowano
zamordowanych w wyrobisku
po glinie, znajdującym się
w odległości około 250 metrów od szpitala. Dla zaznaczenia tego miejsca okoliczni
mieszkańcy usypali niewielki
kopczyk. Niemcy zniszczyli całkowicie dokumentację
szpitala, budynki zamienili na
koszary SS, a potem na szpital wojskowy.

Dalsza historia

Z czasem władze niemieckie postanowiły wykorzystać
dawny szpital w Chełmie do
zakamuflowania realizowanej na terenie Niemiec akcji
„T 4”. W tym celu utworzono
specjalny ośrodek pod nazwą
„Irrenanstalt Cholm”, w którym mieli rzekomo przebywać
przywożeni z Niemiec, chorzy
pochodzenia żydowskiego.
W rzeczywistości pacjenci byli
mordowani w ośrodkach pod
Berlinem, a Chełm figurował
jedynie w specjalnie spreparowanych dokumentach przesyłanych rodzinom.
W 1970 roku, w miejscu
gdzie pochowano pacjentów, usypany został kopiec
o wysokości ok. 3 m, obok
umieszczono krzyż i kamienny mur z tablicą pamiątkową.
W 1990 roku tablicę poświęconą zamordowanym pacjentom, umieszczono również na
budynku obecnego Medycznego Studium Zawodowego

im. Władysławy Szoc, które
funkcjonuje w dawnym pałacu gubernatora, tj. jednym
z obiektów Wojewódzkiego
Komunalnego Szpitala Psychiatrycznego w Chełmie.

Lata poszukiwań

Mała Wandzia odnaleziona
została przez rodzinę po niemal 80 latach. Poszukiwana
była przez rodziców, swoją
starszą siostrę Sabinę Barbarę i członków rodziny przez
długie lata, jednak bez powodzenia. Kiedy Pani Wiesława
Krawczyk z Radomia (córka
Pani Sabiny) dowiedziała się z
mediów, że w Chełmie zasadzono 440 czerwonych berberysów, poświęconych pamięci
440 pomordowanych pacjentów ze szpitala psychiatrycznego w Chełmie, skontaktowała się z Urzędem Miasta
Chełm, aby dowiedzieć się,
czy jest lista osób pomordowanych. Jeżeli tak, to czy na
tej liście jest Wanda Mazur.
Urząd Miasta dysponuje listą
39 pacjentów, których nazwiska odtworzono na podstawie
zeznań, składanych przez
świadków, przed Okręgową
Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie. Wandy
Mazur nie było. Była natomiast
Maria Mazur. Przesłałam listę
do Pani Wiesławy Krawczyk.
Należało sprawdzić czy zaginiona, miała jeszcze drugie
imię. Często zdarza się, że
ktoś w rodzinie wołany jest
właśnie z drugiego imienia. Po
pewnym czasie. Pani W. Kraw-

czyk poinformowała mnie,
że udało się ustalić dokładne
dane personalne zaginionej,
małej Wandzi. Nazywała się
Maria Wanda Mazur. Pozyskano akt urodzenia, ustalono dokładną datę urodzenia,
zgadzały się imiona rodziców
i nazwisko panieńskie matki.
Niestety rodzice zaginionej
i starsza siostra Sabina Barbara nie doczekały odnalezienia córki i małej siostrzyczki.
Młodsza siostra zaginionej
- Pani Krystyna, która urodziła
się w 1947 roku, zna Wandzię
jedynie z opowiadań bliskich,
wie że lubiła szyć ubranka dla
swoich lalek.

Bukiet białych
goździków

28 września 2018 roku,
Pani Wiesława Krawczyk wraz
z rodziną odwiedziła mogiłę
przy ul. Szpitalnej. Przywiozła
z Radomia bukiecik białych
goździków dla małej Wandzi.
Pani Wiesława była niezwykle
wzruszona i szczęśliwa, że po
wielu latach odnalazła Wandę – młodszą siostrę swojej
mamy, dopełniła tego, czego
nie udało się zrobić rodzicom
i rodzeństwu dziewczynki.
Rodzina zamierza odwiedzać
to miejsce. Zapewne zawiera
ono jeszcze dużo innych tajemnic i tragedii wielu rodzin,
poszkodowanych
podczas
II wojny światowej.
E. Bajkiewicz-Kaliszczuk
W tekście wykorzystano
badania przeprowadzone
przez Z. Lubaszewskiego

Przeszłość i przyszłość kiosku „Pod Aniołami”
Niewielkich rozmiarów budynek drewniany, który swoją bryłą idealnie wpasowałby
się w zakopiańskie uliczki, pojawił się na Placu Łuczkowskiego w roku 1912 z inicjatywy
przybyłego z Rosji żydowskiego kupca Majera
Dobkowskiego. Miał być on centrum przepływu informacji i myśli, to właśnie w nim miało
tętnić serce miejskich wiadomości. Miał stać
się kioskiem z gazetami.
Dla ówczesnych mieszkańców Chełma był
oknem na świat, przez które można było zajrzeć, wczytując się w dostarczane regularnie
czasopisma. Dzisiaj w poszukiwaniu nowych
wiadomości wystarczy kliknięcie myszki, wtedy trzeba było pofatygować się do kiosku i to
szybko - zanim konkurencja nie wykupi nakładu. Według informacji miejskiego konserwatora zabytków Pawła Wiry, co wydają się
potwierdzać stare fotografie, kiosk na początku nie miał swojego stałego miejsca, jednakże ostatecznie stanął na tzw. Małym Rynku,
tuż przy - wydzielonym niskim ogrodzeniem
- minimalistycznym parku. To właśnie stamtąd przyglądał się temu jak wojska austriackie wkraczają do Chełma w 1915 roku, aby
trzy lata później doczekać wyzwolenia miasta. Przez następne 20 lat życie toczyło się
normalnym torem, do momentu gdy kolejna
wojenna zawierucha znowu przywiała obce

oddziały: radzieckie, a następnie niemieckie.
Po wojnie kiosk pełnił nadal swą dotychczasową funkcję, aż do końca XX w., gdy
w związku ze zmianami zachodzącymi w technologii przepływu informacji, zaczął trafiać
z rąk do rąk, wpisując się w różnorodne pomysły jego najemców. Niestety, większość
z nich okazywała się nietrwała.
I tak właśnie otworzyły się drzwi do tego,
abyśmy to właśnie my mieli szansę tchnąć
w niego nowe życie. Jako, że od jakiegoś
czasu próbujemy odkurzyć dziedzictwo miasta związane z opowieściami o „chełmskich
mędrcach” pomyśleliśmy, że mogłaby to być
niejako wizytówka naszego „Muzeum Humoru
Chełmskiego”. Pojawiałyby się w nim różnego
rodzaju absurdalne zajawki jak np. wejście
do chełmskiego metra lub punkt sprzedaży
dziurek do bajgli, albo niektóre z eksponatów
mogące pobudzić ciekawość przechodniów.
Jednak ostatecznie postanowiliśmy, że chcielibyśmy, żeby to miejsce tętniło życiem i relacjami. Oczywiście chcielibyśmy, aby nawiązywało w jakiś sposób do kultury żydowskiej,
z którą na różnych płaszczyznach jesteśmy
związani i mamy na to pewne pomysły, ale w
kontekście jakim nam przyszło żyć, nie jest
to temat łatwy. Z tego powodu na początek
chcielibyśmy się wpisać w otaczający krajo-

braz z naszym pomysłem zagospodarowania
kiosku i terenu do niego bezpośrednio przylegającego. W okresie zimowym będzie na razie
funkcjonował jako mini-galeria sztuki. Wiosną
zaczniemy realizować kolejne pomysły.
Wierzymy, że „Pod Aniołami” wszystko jest
możliwe.				
MiK
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Chełmskie Osiedle.
Dyrekcja i inne obiekty
zabytkowe Chełma
z okresu międzywojennego
tekst: Zbigniew Lubaszewski
fotografie: Paweł Klajnert
format: 30x21
oprawa: twarda
liczba stron: 96
wydawca: Wydawnictwo
TAWA
Album ukazuje współczesne osiedle Dyrekcja, które powstałe w latach trzydziestych minionego wieku
i miało zmienić oblicze Chełma. Przeniesienie Dyrekcji
PKP z Radomia wiązało się
wówczas z budową „Nowego Miasta” – nowoczesnego
osiedla kolejowego z rozległymi terenami pod zabudowę jednorodzinną i pod
budowę różnych obiektów
użyteczności
publicznej.
Niestety, wybuch II wojny
światowej przekreślił wielką szansę rozwoju grodu
nad Uherką.

Mojej Biało-Czerwonej
wybór utworów: Waldemar Taurogiński
format: 24x15
oprawa: miękka
liczba stron: 136
wydawca: Wydawnictwo
TAWA
Antologia 100 wierszy 50
poetów związanych z Chełmem wydana z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Kolejność utworów (wyznacza
ją data urodzenia autora)
umożliwia obserwowanie
zmieniającego się stosunku
do Ojczyzny przez kolejne
pokolenia, a także ukazanie, które wartości mają
wymiar
ponadczasowy
i niezmienny.

c h e ł m Sk i r y n e k w y d a w n i c z y

Przetrzenie wolności
autor: praca zbiorowa
format: 24x15
oprawa: miękka
liczba stron: 80
wydawca: Wydawnictwo
TAWA
Pokonkursowy
almanach
poezji patriotycznej uczestników Powiatowego Konkursu Poetyckiego w Łaszczowie (powiat Tomaszów
Lubelski). Wiersze pisane
z głębi serca, z bezinteresownej potrzeby wyrażania miłości do kraju, do
skrawka ziemi nad Huczwą
i Sołokiją. Autorzy z przejęciem opisują bohaterskie
czyny żołnierzy, walczących
o niepodległą Polskę.

Rejowiec miasto
Mikołaja Reja
opracowanie: Danuta
Długosz
i Danuta Makaruk
format: 24x17
oprawa: miękka
liczba stron: 240
wydawca: Wydawnictwo
TAWA
Na tle ogólnego rysu historycznego miejscowości
założonej na mocy królewskiego przywileju z 4 maja
1547 roku, ukazane zostaje ostatnie 30 lat Rejowca
i przyległych do niego sołectw. Publikacja przypomina i utrwala wiele osób,
mających realny wpływ na
rozwój gminy i miasta (Rejowiec odzyskał status miasta 1 stycznia 2017 roku).
Najciekawsze
przejawy
aktywności mieszkańców
gminy, ich pasje, zainteresowania i dokonania oraz
najpiękniejsze
miejsca
prezentują licznie umieszczone w książce archiwalne
i barwne fotografie.

100 lat „TRÓJKI” w
Chełmie 1918-2018
autor: praca zbiorowa
format: 24x17
oprawa: miękka
liczba stron: 288
wydawca: Wydawnictwo
TAWA
Monografia szkoły powstałej
1 września w 1918 roku, kilka tygodni przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Publikacja zawiera
zarys dziejów, wspomnienia
byłych dyrektorów i pracowników, kopie artykułów
prasowych oraz fotografie
najciekawszych wydarzeń
z życia szkoły.

95-lecie Szkoły
Rolniczej w Okszowie
autor: praca zbiorowa
format: 24x17
oprawa: miękka
liczba stron: 108
wydawca: Wydawnictwo
TAWA
Publikacja jest spojrzeniem
na ostatnie 5 lat życia szkoły.
To kronikarski zapis najważniejszych wydarzeń, sukcesów uczniów i osiągnięć
szkoły w latach 2014-2018,
przygotowany przez kilkunastoosobowy zespół redakcyjny, składający się z nauczycieli i pracowników Szkoły
Rolniczej w Okszowie.

W krainie Bolka
legendy i opowiastki
z Rudziemia
autor: praca zbiorowa
format: 21x15
oprawa: miękka
liczba stron: 96
wydawca: Wydawnictwo
TAWA
Zbiór legend i opowiastek
z tajemniczego Rudziemia
(tak nazywany bywa przez
lokalnych literatów obecny
teren gminy Ruda-Huta).
Całość utrzymana w konwencji baśniowo-legendowej i wydana z okazji 1000.
rocznicy rzekomego pobytu Bolesława Chrobrego
w Hniszowie (tam też rośnie
legendarny dąb Bolko).

Śpiew z wolawieckich
pól
autor: Pelagia Grabowska
format: 21x13
oprawa miękka
liczba stron: 80
wydawca: Wydawnictwo
TAWA
Czwarty tomik poetycki Pelagii Grabowskiej, w którym
poetka ludowa opowiada
o świecie, który pozostał już tylko we wspomnieniach, obrzędach i w
pieśniach. Publikację dopełniają fraszki, skecze
i opowiadanie.

W stylu mudejar
autor: Anna Landzwójczak
format: 21x13
oprawa: miękka
liczba stron: 40
wydawca: Wydawnictwo
TAWA
To już trzeci spośród siedmiu tomików poetyckich
Anny Landzwójczak, członkini Poznańskiego Oddziału
Związku Literatów Polskich,
wydany przez chełmskie
wydawnictwo TAWA. Tym
razem poetka, zakochana w południowym słońcu
i szmaragdowej barwie oceanu, ukazuje najpiękniejsze
zakątki Hiszpanii. Szczególnie zauroczył ją styl mudejar w architekturze i sztuce
tego kraju, powstały w XII
w. z połączenia elementów
sztuki islamskiej i chrześcijańskiej. Książkę poetycką
zdobią kolorowe fotografie.

Logopedyczne przygody
Szymona i Szarej Myszki. Wywołanie i utrwalenie głoski (SZ)
format: 24x17
oprawa: miękka
liczba stron: 16
wydawca: Wydawnictwo
TAWA
Książeczka jest pierwszą
pozycją wydawnictwa TAWA
z serii „Logopedyczne przygody”. Publikacja zawiera
trzy etapy: przygotowania, wywołania i utrwalenia wywołanej głoski, tym
razem „SZ”. Kolejne części
w ramach cyklu przygotowują już chełmskie logopedki: Anna Borodziuk
i Ewa Darowska.
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RECYKLING odpadów
trafiających do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Co znajduje się w elektrośmieciach?
Rtęć – zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jeśli trafi do zbiorników
wodnych, a później przeniknie do mózgu człowieka lub zwierząt, może
spowodować zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.
Kadm – zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych zaburza czynności
nerek, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe.
Związki bromu – stosowane są w komputerach. Po przeniknięciu do
środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego
oraz problemy neurologiczne.
R-12 – czyli freon to gaz syntetyczny. W klimatyzatorach i lodówkach
pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych,
jednak nadal jest spotykany w produktach starszego typu.
Azbest – używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych
m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest przyczyną wielu
chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc.
PCB (związki chemiczne) – pełnią w urządzeniach funkcje chłodzące,
smarujące i izolujące. Po dostaniu się do wód gruntowych przenikają
do gleby i atmosfery, a następnie do tkanki tłuszczowej ludzi i zwierząt.
Powodują m.in. uszkodzenia wątroby, osłabienia odporności, zaburzenia
neurologiczne i hormonalne.
Ołów – wykorzystywany jest w elektronice jako składnik stopów lutowniczych i szkła kineskopowego. Ma właściwości toksyczne i rakotwórcze.
Wchłonięty do organizmu najpierw dostaje się z krwią do wątroby, płuc,
serca i nerek.
Chrom – jest stosowany do powlekania elementów metalowych, aby
uchronić je przed korozją. Zatrucie chromem objawia się zaburzeniami
układu krążenia oraz układu oddechowego.
Obecnie w kraju istnieje wiele wyspecjalizowanych firm zajmujących
się odzyskiem różnych materiałów z elektroodpadów.
Zbiórkę ZSEE w Chełmie prowadzi MPGK Sp. z o.o. na terenie bazy
Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Bieławin 5a.

Materiał promocyjny sponsora głównego wydania - PGO CHEŁM

Kontynuujemy cykl o wysegregowanych z odpadów w ZPOK surowcach
wtórnych. Poprzednio pisaliśmy już o stłuczce szklanej, tworzywach
sztucznych, oponach samochodowych, opakowaniach aluminiowych.
ELEKTROŚMIECI (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny)
to nieużywane, popsute urządzenia elektryczne i elektroniczne –komputery, zabawki i gadżety elektryczne, stare pralki i lodówki, zużyte
baterie, świetlówki. Są to odpady niebezpieczne, bo zawierają trujące
i niebezpieczne substancje chemiczne takie jak freon, rtęć, ołów. Przy
niezachowaniu należytej ostrożności mogą stać się one zagrożeniem
dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Elektrośmieci powinny
być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania trujących substancji. Po przerobieniu
elektroodpadów uzyskujemy kilkanaście różnych frakcji surowcowych.
Z materiałów takich odzyskuje się wiele cennych surowców do ponownej
produkcji m.in. urządzeń elektrycznych. W dalszych procesach technologicznych oraz w rafineriach metali odzyskuje się: cynę, miedź, metale
szlachetne, metale ziem rzadkich.
Do elektrośmieci zaliczamy:
•
wielkogabarytowe urządzenia AGD (lodówki, pralki, mikrofalówki,
urządzenia wentylacyjne),
•
małogabarytowe urządzenia AGD (odkurzacze, żelazka, miksery),
•
sprzęt oświetleniowy (lampy fluorescencyjne, sodowe),
•
zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (gry komputerowe, urządzenia do uprawiania sportów z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi),
•
przyrządy do nadzoru i kontroli (czujniki dymu, termostaty, panele sterownicze),
•
sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, drukarki, kalkulatory, telefony, komórki),
•
sprzęt audiowizualny (radioodbiorniki, telewizory, kamery),
•
narzędzia elektryczne i elektroniczne (wiertarki, piły, urządzenia
spawalnicze),
•
wyroby medyczne (sprzęt do radioterapii, do badań kardiologicznych, do dializoterapii, laboratoryjny),
•
automaty (do wydawania napojów gorących i zimnych, puszek,
butelek; bankomaty).
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CHDK
zaprasza

z ku l t u r a l n e g o k a l e n d a r z a
Spotkania z tańcem
współczesnym

Rekordowe czytanie

Jubileusz i premiera

Zespół 4 Pory RoQ od 25 lat wykonuje poezję śpiewaną i piosenkę autorską, jednocześnie
próbując delikatnych modyfikacji
tego gatunku, w stronę muzyki jazzowej, bluesowej, a nawet
swingu. W mnogości gatunków
muzycznych obecnych czasów,
zespół odnajduje się także w szeroko pojętym indie folku. Muzyka
oraz teksty są dziełem autorskim
zespołu. Publiczności artyści zaprezentują najnowszą płytę.
14 grudnia 19:00

A niech to gęś kopnie

Po raz kolejny zapraszamy na
bajkę z sensem Marty Guśniowskiej „A niech to gęś kopnie”
w wykonaniu Teatru Ziemi
Chełmskiej. Reżyserem spektaklu jest Bogusław Byrski, na co
dzień aktor lubelskiego Teatru
im H. Ch. Andersena.
16 grudnia 16:00

Chełmska Scena Bardów

Kolejnym artystą, z którym spotkamy się na naszej scenie bardów, będzie Jan Kondrak.
Wokalista obdarzony niesamowitym głosem, autor i kompozytor
piosenek. Tłumacz, publicysta
i prozaik. Współzałożyciel Lubelskiej Federacji Bardów. Znany ze wspaniałych
interpretacji utworów Edwarda
Stachury, Leonarda Cohena, Bułata Okudżawy oraz własnych
piosenek.
29 grudnia 19:30
(Kawiarnia DeCaffencja)
Wkrótce

Orszak Trzech
Króli

Tak jak w ubiegłych latach,
w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia, przez miasto
przejdzie Orszak Trzech Króli.
O godz. 12.00 w Kościele Miłosierdzia Bożego i Kościele Świętego
Ducha, a o godz. 12.30 w Kościele
Rozesłania Apostołów rozpoczną
się uroczyste msze święte z powitaniem Króla i orszaku, przy udziale dzieci z koronami na głowach.
Po zakończeniu Liturgii orszaki
z poszczególnych parafii, na czele
z gwiazdą betlejemską i Monarchami, wyruszą do szopki na Placu
Łuczkowskiego. Tam o godz. 14.00
wszyscy oddadzą hołd Dzieciątku
Jezus i będą wspólnie śpiewali kolędy.			
(sad)

Estrada Dziecięca Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca w Chełmie już
po raz 21 zaprasza na Spotkania
z Tańcem Współczesnym. Tym razem gościem imprezy będzie Grupa Fatum z Domu Kultury Czechów
w Lublinie. Artyści zaprezentują
chełmskiej publiczności spektakl
„W chmurach” autorstwa Renaty
Pyszniak i Wojciecha Pyszniaka.
15 grudnia w Chełmskim Domu
Kultury na scenie zobaczymy również absolwentów Estrady, a obecnie studentów wydziału Artystycznego na Kierunku Choreografia
Akademii Muzycznej w Łodzi: Dawida Marca, Martynę Wójcik oraz
Kacpra Gradusa. Z Kielc przyjadą:
Julia Polska i Karolina Szlufik. Nie
zabraknie również gospodarzy,
czyli grup Estrady Dziecięcej, którzy zaprezentują się w 12 premierowych choreografiach.
RJ

3358 osób jeden po drugim,
od godz. 9 do 15, czytało 10 października w Chełmskiej Bibliotece
Publicznej „Szatana z siódmej klasy”. Tym samym udało się pobić
Rekord Guinnessa należący dotąd
do Biblioteki Marwadi Education
Foundation w Indiach.
Bicie rekordu było elementem
zadania „Czytam, bo lubię” realizowanego przez bibliotekę w ramach programu MKiDN - Partnerstwo dla książki. Projekt zakładał
przeprowadzenie wśród chełmian
atrakcyjnej kampanii promującej

Pójdźmy wszyscy...

Najpiękniejsze kolędy w wykonaniu uczniów chełmskich szkół
będzie można usłyszeć 21 stycznia w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. O godz. 11 rozpocznie
się koncert laureatów czwartej
edycji Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Pójdźmy
wszyscy do stajenki”. Na koncert zapraszają organizatorzy:
MDK, ChBP, Urząd Miasta Chełm
oraz Duszpasterstwo Młodzieży
w Chełmie. Wstęp wolny.

Tanecznie i jazzowo
Już 5 stycznia o godzinie
19:00 Gwiazdą Gali Noworocznej
w ChDK będzie Waldemar Malicki
i Filharmonia Dowcipu. Po raz drugi spotkamy się zatem z lewitującym dyrygentem i jego najpiękniejszą w historii orkiestrą!
Wypełniony masą pozytywnej
energii koncert zachwyca oszałamiającą muzyką i zaskakuje
rozbrajającymi żartami, które
składają się na kilkadziesiąt wybornych skeczy muzycznych.
Dojrzalsze i mistrzowsko dopracowane show, obfituje w nowe patenty artystyczne ilustrujące klasykę,
Polskę i świat znanymi melodiami.
Gwarantujemy, że będzie jeszcze
gęściej muzycznie, ostrzej politycznie i odważniej obyczajowo.
Jednak przy zdecydowanie szybszym tempie narracji i mnóstwie
oczyszczającego śmiechu, znajdzie się też chwila na refleksję
i odrobinę łez wzruszenia.

Na VII Karnawałowe Spotkania z Tańcem Jazzowym zaprasza MDK. Impreza odbędzie się
20 stycznia w sali widowiskowej
ChDK. Podczas dwóch koncertów
(godz. 14 i godz. 18) zatańczą
wszystkie grupy Zespołu Tań-

czytelnictwo. Książkę czytały osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież i dorośli. osoby z dysfunkcją
wzroku, dla których przygotowano
teksty do głośnego czytania wydrukowane alfabetem Braille’a.
W projekcie znalazły się również
inne wydarzenia, m.in. kiermasz
książek oraz spotkanie autorskie
z Renatą Piątkowską, autorką książek dla dzieci. Kampanię podsumowuje wystawa pt. „Chełmianie biją
rekord Guinnessa”. Ekspozycję
można oglądać do 31 stycznia
w Małej Galerii ChBP.
AM
ca Jazzowego Ballo oraz goście:
Małgorzata Ziółkowska – tancerka, choreograf i pedagog tańca
Kieleckiego Teatru Tańca oraz
Klub Tańca Towarzyskiego Impuls z MDK w Biłgoraju.
Bilety w cenie 10 zł – dostępne
w MDK.

Mistrzostwa boogie woogie

Najlepsze pary z całej Polski
zaprezentują się 9 marca w ChDK
podczas Mistrzostw Polski Boogie
Woogie. Na scenie nie zabraknie
tancerzy z największego klubu
w kraju czyli Boogie Opus Twist
z Młodzieżowego Domu Kultury
w Chełmie, którzy jednocześnie
są gospodarzami imprezy. Zaplanowaną na godz. 17 galę, tradycyjnie poprzedzą eliminacje, które wyłonią najlepsze pary.
(sad)

Rogucki w Chadeku

Fanom muzyki znany jest jako
wokalista rockowej formacji COMA
i wykonawca solowy. W swoich
scenicznych wcieleniach łączy elementy poezji, rocka i teatru. Zdobywca wielu nagród na festiwalach
piosenki artystycznej m.in. 2 nagroda na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie 2002, Grand
Prix Festiwalu Piosenki Aktorskiej
Wrocław 2004, Grand Prix Festiwalu Spotkania Zamkowe w Olsztynie 2004, zdobywca Fryderyków za najlepszy album rockowy
w latach 2004, 2006, 2009, 2011,
Fryderyk za wokalistę roku 2011,
laureat nagrody imienia Grzego-

rza Ciechowskiego. Był jurorem
w trzech edycjach programu Must
Be The Music w telewizji Polsat.
Obecnie artysta przygotowuje się do trasy koncertowej „ROGUCKI SOLO”, gdzie zaprezentuje
repertuar ze wszystkich swoich
solowych albumów, ale w nowych
aranżacjach.
27 stycznia, godz. 19:00
ChDK

