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Nasi najlepsi (str. 3)

Zdjęcia pisane  
tańcem
Dominika Marek zdradza nam, 
jak narodziła się jej największa 
pasja
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„Nie będę  
leczyć ludzi”
Tylko u nas redaktor naczelna 
Wanda Jaroszczuk w szcze-
rym wywiadzie

Str. 5

Tematy  
na czasie
O uchodźcach, ale też modzie 
na sport i o tym, komu wadzi 
uśmiechnięty pan w muszce 
piszą nasi felietoniści. 
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Bigos i jedwabne 
pończochy
Jak bawili się maturzyści na 
swoim pierwszym balu pół 
wieku temu i jak studniówki 
wyglądają teraz. Nie uwierzy-
cie, ile się zmieniło.
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Jesteś młodą, kreatywną osobą? Lubisz pisać, 
ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Nie martw 
się! My Ci pomożemy. Redakcja Hajdpark poszu-
kuje do współpracy osób właśnie takich jak Ty. 

Z nami nauczysz się przelewać swoje myśli na 
papier. Poznasz wielu inspirujących ludzi oraz zdo-
będziesz dziennikarskie doświadczenie. 

Dołączając do naszego zespołu kreatywnie  
i w miłej atmosferze spędzisz swój czas wolny. Łącz 
przyjemne z pożytecznym. Nie czekaj, dołącz do 
nas, a na pewno nie pożałujesz. Zabierz ze sobą 
otwarty umysł i pozytywny nastrój. Widzimy się już 
na następnych zajęciach w Młodzieżowym Domu 
Kultury przy ul. Pocztowej 41. Zespół redakcyjny 
spotyka się w każdy wtorek (godz. 16) i czwartek 
(godz. 15). Do zobaczenia.

Masz pytania? Przyślij nam wiadomość na Fa-
cebooku albo wyślij maila na hajdparkmdk@gmail.
com.         PC

Powódź uchodźców zalała Europę. 
Zaczęło się. Sylwestrowe wydarzenia  
w Kolonii, ataki na pływalniach, napady 
na nastolatki w Sztokholmie - tak się 
,,bawią” uciekinierzy wojenni na naszej 
unijnej ziemi. 

Na tym nie koniec. Fala imigrantów 
kieruje się do Polski. Niedługo, ponad 
10 tys. uchodźców z Syrii i Erytrei stanie 
przed naszymi granicami. Wpuścimy ich? 
Będziemy musieli. Ponownie jesteśmy 
świadkami jak niewiele Polska ma do po-
wiedzenia na świecie. Nasza unijna rodzi-
na zadecydowała, więc musimy wypełnić 
wobec niej ,,zobowiązania”. Przyzwycza-
iliśmy się już, że inne państwa narzucają 
nam swoje postanowienia. Jednak tym 
razem unijna decyzja o przyjęciu uchodź-
ców nie spodobała się wielu Polakom. 
Między zwolennikami a przeciwnikami 
przyjęcia imigrantów trwa zacięty spór. 

Ważne, by każdy kierował się własnym 
rozumem. Obecnie jest tak, że niby mamy 
prawo do własnych poglądów, ale gdy 
pojawia się osoba, która krytykuje np. 
związki ludzi tej samej płci czy wpusz-

czanie do Polski uchodźców, uznawana 
jest za nietolerancyjną. Jestem wolnym 
człowiekiem i uważam, że to co nie zga-
dza się z naszymi poglądami, zasadami 
moralnymi czy wychowaniem, możemy 
negować. Nie przekonuje mnie argument, 
że wszyscy jesteśmy ludźmi więc musimy 
akceptować inność.

Każdemu należy się szacunek, nie wol-
no krzywdzić ani prześladować nikogo 
bez względu na przekonania, wyznanie 
czy światopogląd. Jednak skoro osoba  
o skłonnościach wychodzących poza nor-
malność chce by ją tolerowano, musi brać 
pod uwagę to, że ja również życzę sobie, 
aby moje poglądy i wartości były szano-
wane. Przekonywanie mnie, że jestem 
zła, bo nie akceptuję jej zachowania, czy 
nazywanie homofobem, jest jednoznacz-
nym atakiem na moją wolność myślenia. 
Każdy ma prawo być szczęśliwy, jednak 
musi się liczyć z tym, że nie wszyscy będą 
odnosili się do jego postępowania przy-
chylnie. Nikt nie ma prawa rozkazywać na 
co się godzić, a na co nie. Tak samo w 
kwestii imigrantów. 

Problem nie polega na tym, że nie chce-
my ich ponieważ są uchodźcami, bo ukra-
ińskich imigrantów przyjęliśmy. Po prostu 
nie widzimy powodu, by wpuszczać do 
bezpiecznego miejsca ludzi, wśród któ-
rych mogą kryć się radykalni islamiści. 
To nasze bezpieczeństwo powinno  być 
najważniejsze dla władzy. I na nic się 
zdadzą zapewnienia, że rzekomo Polska 
będzie mogła nie przyjmować tych, którzy 
wzbudzą wątpliwości. Kiedy szli do Szwe-
cji czy Niemiec też wyglądali jak niewin-
ne owieczki. Właśnie pokazali na co ich 
stać, nie licząc się z tym, że psują opinie 
wszystkim uchodźcom. 

Moim zdaniem mogliśmy ich wesprzeć 
poprzez wysyłanie im pomocy. W Polsce 
nie ma pracy dla młodych, co mówiąc dla 
obcych. Nawet fakt, że utrzymywani będą 
za unijne pieniądze nie zmienia sytuacji. 
Ewentualnie moglibyśmy przyjąć część  
z nich. Musieliby funkcjonować według 
naszego prawa z pełnym poszanowa-
niem naszej religii. Sprawa pozostaje nie-
rozstrzygnięta. Tylko koniec wojny mógł-
by rozwiązać ten problem, ale gdy w grę 
wchodzą pieniądze i wiara, nikt nie chce 
składać broni.       Aleksandra Kiwińska

HAJDPARK Redakcja: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Pocztowa 41, 22-100 Chełm, hajdparkmdk@gmail.com
Redaguje zespół w składzie: Paulina Czwórnóg, Asia Fedorowicz, Artur Kaliszewski, Aleksandra Kiwińska, Maria Lik, Karol Ma-
tysiak, Grzegorz Zagraba oraz współpracownicy. Opieka redakcyjna: Joanna Sadowska. Gazeta powstaje podczas warsztatów 
dziennikarskich MDK. Wydawca: Młodzieżowy Dom Kultury
Redakcja nie zwraca materiałów niezamawianych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów 
przyjętych do druku. 
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Temat używek nie jest już 
tabu. Wiele szkół podejmu-
je działania profilaktyczne. 
Sprawdziliśmy, jak radzą 
sobie z tym w Zespole Szkół 
Ekonomicznych i iii Liceum 
ogólnokształcącym w Cheł-
mie.

Żeby odpowiedzialnie zmie-
rzyć się z tematem, szkoła naj-
pierw postanowiła sprawdzić, 
jak wygląda sytuacja.

- Przeprowadzaliśmy wśród 
naszych uczniów badania – 
mówi Bożena Stefańczyk, pe-
dagog w ZSE i III LO. - Okaza-
ło się, że napoje alkoholowe są 
najbardziej rozpowszechnioną 
substancją psychoaktywną 
wśród młodzieży i że wzrasta 
liczba dziewcząt sięgających 
po alkohol. W związku z tym, 
zaplanowaliśmy kontynuowa-
nie programu edukacyjno-pro-
filaktycznego pt: „ARS, czyli 
jak dbać o miłość?” autorstwa 
Krzysztofa A. Wojcieszka. Do-

tyczy on wpływu stylu życia 
kobiet na ich potomstwo. Cho-
dzi o nadużywanie alkoholu, 
palenie tytoniu czy używanie 
narkotyków.

Mając na względzie dobro  
uczniów i skuteczną wczesną 
interwencję, szkoła podpisała 
cztery lata temu porozumie-
nie. Zgodnie z nim uczniowie, 
przyłapani na używaniu nar-
kotyków czy alkoholu  mogą 
wziąć udział w warsztatach 
uświadamiających ryzyko eks-
perymentowania z tego rodza-
ju środkami.

Jedną z praktyk ZSE I III LO 
są też przedstawienia teatralne 
dla uczniów i rodziców. Szkoła  
współpracuje z Teatrem Kur-
tyna z Krakowa. Uczniowie 
obejrzeli spektakl pod tytułem 
„Bilet do raju”.

- Nie można mówić o sku-
teczności wpływania na posta-
wy młodych ludzi bez udziału i 
 współpracy z rodzicami i insty-
tucjami wspierającymi pracę 
szkoły – przyznają pedagodzy 
ZSE I III LO. - Organizujemy 
pogadanki, warsztaty dla ro-
dziców, wspieramy się wiedzą i 
doświadczeniem pracowników 
Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej nr 2 w Chełmie, 
chełmskiej policji, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Chełmie. Nawiązaliśmy 
ścisłą współpracę ze Stowa-
rzyszeniem Integracji rodzin 
„Przystań” w Chełmie. W ra-
mach tej współpracy mamy 
zajęcia z uczniami, spotkania 
z rodzicami oraz uczestniczy-
my w różnych formach dosko-
nalenia zawodowego.

Artur Kaliszewski
Karol Matysiak                                                                                                             

System gimnazjalny wprowadzony ponownie w 1999 r. miał 
i ma swoich zwolenników i przeciwników. Niedawno znowu 
rozgorzała dyskusja nad ewentualną likwidacją tego typu 
szkół.

Zwolennicy likwidacji postulowali, by wrócić do „starego” 
systemu, kiedy nauka w podstawówce trwała osiem lat. Po jej 
zakończeniu uczniowie kontynuowaliby naukę w czteroletniej 
szkole średniej. 

Przeciwnicy wskazują m.in. na duże koszty takiej reformy oraz 
na nieuniknione zwolnienia nauczycieli. Wiele osób podnosi 
też kwestię bezpieczeństwa. Ich zdaniem, to właśnie gimnazja 
są typem szkoły, gdzie najczęściej występuje przemoc wśród 
uczniów. Jednak według badań, najczęściej międzyuczniowska 
przemoc stosowana jest... w podstawówkach.

Póki co pomysł likwidacji zawieszono. Na razie - nie wiadomo 
jednak, kiedy władze do niego zechcą wrócić. A co na ten temat 
sądzą chełmianie? Spytaliśmy o to w naszej sondzie.

Gimnazja 
do likwidacji?

Magda
- Myślę, że likwidacja gimnazjów jest 

dobrym pomysłem. Według mnie gim-
nazjum to po prostu zwykła strata cza-
su. Moim zdaniem lepiej już mieć dwa 
lata więcej podstawówki, a później rok 
dłużej liceum. Powrót do tego systemu 
byłby najlepszym rozwiązaniem.

Andrzej i Gabriela
- Uważamy, że te szkoły powinny 

zostać zlikwidowane. Mamy syna  
w pierwszej klasie gimnazjum i widzi-
my, że ten system nie sprawdza się. 
Przede wszystkim przez trzy lata nie 
ma szans na nawiązanie dobrego 
kontaktu uczeń-nauczyciel. 

 Marek
- Pamiętam ośmioklasową szko-

łę podstawą i czteroklasową szkołę 
licealną. To było dobre rozwiązanie 
dla uczniów i nauczycieli. Myślę jed-
nak, że to, które jest teraz też zdaje 
egzamin. Dlatego naprawdę nie po-
trafię zdecydować, które jest lepsze.
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PRofiLAKTyKA 
KoNTRA użyWKi

używki i uczniowie

Według badań przeprowa-
dzonych w 2013 r. przez 
Centrum Badania Opinii 
Społecznej w ciągu miesiąca 
poprzedzającego badanie 72 
proc. uczniów przynajmniej 
raz piło piwo, 68 proc. – wód-
kę i inne mocne alkohole,  
a 35 proc. – wino. Co naj-
mniej raz w ciągu miesiąca 
przed badaniem upiło się aż 
44 proc. uczniów.
Na pytanie czy wśród znajo-
mych jest ktoś, kto zażywa 
narkotyki lub środki odurza-
jące co drugi uczeń odpowie-
dział twierdząco. 
Do tego 18 proc. ankietowa-
nych przyznało, że używali 
narkotyków w ciągu ostatnie-
go roku. Czego najczęściej? 
Aż 88 proc. uczniów przy-
znało, że była to marihuana.

Badania CBOS przeprowadzono 
na uczniach liceów, techników  
i zasadniczych szkół zawodo-
wych z 65 losowo wybranych 
szkół z całego kraju. 
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Z biegiem lat w studniówkowej modzie 
zmieniło się bardzo wiele. Niezmienne 
pozostało w zasadzie jedno. Ciągle jest to 
ten pierwszy, dorosły bal.

Od białej bluzki do sukni z dekoltem
- Na mojej studniówce nie było makija-

żu, dziewczęta wyglądały naturalnie. Nie 
mogłam mieć obcasów ani czerwonej 
podwiązki – wspomina Teresa Niwicka-
Król, zdająca maturę w 1955 r. – Matu-
rzystki miały wtedy za to jedwabne poń-
czochy i to było coś, bo na co dzień to 
się w patentkach chodziło (bawełniane 
pończochy w prążki – przyp. red.). Na 
studniówce obowiązkowo musiałam mieć 
białą bluzkę i czarną spódnicę, a chłopcy 
garnitur. 

Zdająca maturę w 1988 r. Teresa Kiwiń-
ska, obecna dyrektor I Liceum Ogólno-
kształcącego w Chełmie także pamięta, że 
miała białą bluzkę i ciemną spódnicę. Już 
wtedy jednak zaczęły się wyróżniać dziew-
czyny, które chciały wyglądać inaczej.

- Byłyśmy przerażone, kiedy zobaczyły-
śmy partnerkę kolegi. Była jedyną osobą 
na sali w czarnej sukience. Minęło kilka 
lat. Zaczęłam pracę w I LO i podczas balu 
w 1995 r., doznałam szoku – opowiada. 
- Długie kolorowe sukienki, ciągnące się 
treny, gołe plecy, mocny makijaż i wy-
myślne fryzury. Cieszę się, że obecnie 
dziewczęta trochę stonowały. 

Poczęstunek pod wojskową siatką
Dekoracje sali dawniej były skromne, 

wykonane samodzielnie przez uczniów. 
Salę przystrajały np. różnokolorowe kwia-

ty z bibuły. Wystarczyło także powiesze-
nie maskującej siatki wojskowej i matu-
rzyści byli zadowoleni. Teraz salę zdobi 
mnóstwo tkanin, błyskotek, balonów. Or-
kiestrę lub zespół coraz częściej zastę-
puje DJ, który oprócz puszczania muzyki 
organizuje atrakcje.

Zmieniły się także dania serwowane na 
studniówce i sposób ich wykonania. Daw-
niej rodzice, zajmowali się przygotowa-
niem posiłków. Na stole był bigos, sałatki 
z kapusty kiszonej, z buraczków oraz ja-
rzynowe. Na półmiskach nie mogło także 
zabraknąć szynki, kiełbasy, pieczonego 
pasztetu czy baleronu. Do picia była her-
bata, oranżada i kompot.

– Pamiętam, że mój dziadek z innymi 
mężczyznami roznosili w przerwie jabłka 
w koszu – wspomina z uśmiechem ma-
turzystka z rocznika 55. Dodaje, że na 
deser było też jakieś ciasto i torty oraz 
pączki smażone u niej w domu dzień 
przed studniówką. – Moja córka zdawała 
maturę trzydzieści lat później. Wtedy też 
były wędliny, bigos czy sałatki, ale był tak-
że rosół, barszczyk z pasztecikami, flaki, 
pieczone udka i śledzie. Nie było już kom-
potu. Dzieci popijały napoje gazowane. 
Pojawiła się też kawa.

Przyjemność, która kosztuje
Jak przyznają ci, którzy studniówkę 

mają dawno za sobą, kiedyś rodzice ocho-

czo włączali się w organizację imprezy. 
Dziś są mniej chętni, nie mają czasu, a na 
ugotowanie przez nich posiłków mógłby 
nie wyrazić zgody... sanepid. Dlatego też 
teraz nikt nie martwi się samodzielnym 
przygotowaniem poczęstunku. Wynaj-
muje się firmę kateringową. Za wszystko 
trzeba jednak zapłacić i to niejednokrot-
nie słono.

- Cena za organizację balu nie schodzi 
zazwyczaj poniżej 250 zł za osobę – przy-
znaje tegoroczna maturzystka, Andżelika. 
– Ale to dopiero początek wydatków. Dla 
mojego chłopaka kupienie nowego garni-
turu, koszuli, spinek, muszki lub krawata  
i butów to koszt 800 zł. Ja na sukienkę 
wydam nawet ponad 300 zł. Oczywiście 
należy doliczyć także szpilki 200 zł, toreb-
kę 100 zł, podwiązkę i biżuterię – dodaje. 

Ważna jest także wizyta u kosmetyczki. 
Makijaż to koszt około 50 zł, tańszy ma-
nicure 30 zł, ale hybrydowy to już 100 zł.  
U fryzjera zostawia się około 80 zł.

Dla każdego licealisty studniówka to 
wyjątkowy dzień i chce wtedy wyglądać 
pięknie. Jej koszt to jednak spora inwe-
stycja. Pytanie tylko, czy się zwraca…

Maria Lik

Dziękujemy dyrekcji I LO  
za pomoc w realizacji materiału  

i udostępnienie pamiątkowych zdjęć 

Bigos i jedwabne pończochy

Kwiaty z karbowanej bibułki 
wyglądały jakby rozkwitały. 
„Rozkwitali” także uczestnicy 
balu: ubrani skromnie, ale 
odświętnie. Tańczono walca, 
tango i polkę, a licealistów 
zabawiał wodzirej.  Na stole 
królowały wędliny, bigos, 
śledzie i kiszone ogórki. 
Czasy się zmieniły, a wraz 
zznimi studniówki.

1939
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1994

2015
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Jak rozpoczęła się Pani przygoda  
z dziennikarstwem?

Nigdy nie planowałam być dziennikar-
ką. Zawsze marzyłam o tym, by uczyć ję-
zyka polskiego w szkole. Moje losy tak się 
jednak potoczyły, że zaczęłam praktyko-
wać po skończeniu szkoły w gazecie Ce-
ment Chełm. Spodobała mi się ta praca 
i złożyłam dokumenty na studia dzienni-
karskie na Uniwersytecie Warszawskim. 
Po skończeniu studiów współpracowałam 
z Przeglądem Kresowym, a potem na sta-
łe związałam się z Dziennikiem Wschod-
nim. Pracowałam najpierw w oddziale 
chełmskim jako dziennikarka, potem 
byłam kierownikiem oddziału. W 2004 
roku awansowałam na zastępcę redak-
tora naczelnego Dziennika Wschodniego  
w Lublinie. W 2007 roku zaproponowa-
no mi stanowisko redaktora naczelnego  
w Super Tygodniu Chełmskim.

Lepiej być szeregowym dziennika-
rzem czy redaktorem naczelnym?

Najwięcej satysfakcji sprawiało mi, kie-
dy byłam zwykłym dziennikarzem. Kie-
dy mogłam pojechać w teren, pogadać 
z ludźmi, poznać ich problemy, pomóc... 
Rola redaktora naczelnego jest inna.  Re-
daguję, planuję, kontroluję, administruję. 
To większa władza, ale także dużo więk-
sza odpowiedzialność, przede wszystkim 
za pracę zespołu.

W swojej karierze zajmowała się Pani 
nie tylko dziennikarstwem prasowym.

Skusiło mnie radio i dołączyłam do 
grona, które w 1995 roku postanowiło 
stworzyć w Chełmie pierwszą stację ra-
diową. W radiu Bon Ton zajmowałam się 
przygotowywaniem serwisów informacyj-

nych. Uczestniczyłam także w tworzeniu 
lokalnej chełmskiej telewizji, która działa-
ła w naszym mieście jakieś 20 lat temu. 
Szkoda, że nie przetrwała, bo cieszyła się 
wśród chełmian ogromną popularnością.

Kto był dla Pani dziennikarskim au-
torytetem?

Nigdy nie miałam swojego zawodowe-
go guru. Zawsze uczyłam od starszych  
i doświadczonych dziennikarzy. Czytałam 
dużo tekstów różnych autorów, poszerza-
jąc swoją wiedzę i wzbogacając słownic-
two. Analizowałam artykuły przyglądając 
się ich konstrukcji, językowi i szukając 
swojego stylu. 

Jakimi cechami powinien odznaczać 
się dobry dziennikarz?

Ryszard Kapuściński powiedział, że 
aby uprawiać dziennikarstwo, przede 
wszystkim trzeba być dobrym człowie-
kiem. Dziennikarstwo to nie tylko zbiera-
nie, przetwarzanie i przekazywanie in-
formacji w przyswajalnej formie. Według 
mnie, to swego rodzaju misja, bo ludzie 
mediów mają ogromny wpływ na kształto-
wanie gustów, poglądów, postaw, zwłasz-
cza młodych ludzi. 

Dobry dziennikarz to ktoś, kto ciągle 
się doskonali, rozwija wiedzę, jest cieka-
wy świata i ludzi. Pragnie informować, ale 
gdy trzeba, chce i potrafi pomagać. To 
osoba komunikatywna,  z pasją i „giętkim 
piórem”. Rzetelna i odpowiedzialna za to, 
co pisze.

Nawet najlepszym zdarzają się błę-
dy...

To prawda, dziennikarze także mają 
prawo do błędów. Oby jednak było ich jak 
najmniej, bo skutkują czasem poważnymi 
konsekwencjami, np. procesem sądo-
wym. Styl można poprawić, ale wpadka 
merytoryczna jest niebezpieczna.

Czy każdy może zostać dziennika-
rzem?

Mój kolega, który jest lekarzem gineko-
logiem, powiedział kiedyś, że on po stu-
diach medycznych może być dziennika-
rzem, ale ja po dziennikarskich na pewno 
nie będę leczyć ludzi. I miał rację. Wielu 
znanych i cenionych dziennikarzy nie po-
siada wykształcenia dziennikarskiego. 

Uważam, że ważniejsze są predyspozy-
cje, niż dziennikarskie wykształcenie. 

Wielu ciekawi szczególnie praca 
dziennikarzy śledczych...

Trudno mówić o dziennikarstwie śled-
czym w przypadku gazet lokalnych czy 
regionalnych. Struktura małej redakcji 
wymusza na dziennikarzach obowiązek 
pracy na wielu frontach. Zajmują się róż-
nymi tematami: sportem, kulturą, oświatą, 
a jednocześnie tropią sensacje, afery i 
skandale. Dziennikarzy śledczych zatrud-
niają duże redakcje, bo je na to stać. Taki 
dziennikarz przez tygodnie i miesiące 
może zbierać materiały do jednego tek-
stu. Ma na to czas i pieniądze.

Z jakim najtrudniejszym tematem 
spotkała się Pani w swojej pracy?

Najtrudniejsze są tematy, które dotyczą 
konfliktów międzyludzkich, problemów 
sąsiedzkich, rodzinnych, walki o dzieci. 
Wtedy strony oczekują od dziennikarza, 
że ich rozsądzi, ale także że weźmie skar-
żących się w obronę. A nie zawsze ten, 
kto się skarży, ma rację.

W tym zawodzie nie brakuje też za-
bawnych sytuacji...

O tak. W naszej redakcji zawsze jest 
bardzo wesoło, a śmiejemy się zazwyczaj 
z samych siebie. Ale najbardziej ubawił 
nas kiedyś błędny podpis pod zdjęciem 
noworodka, który brzmiał mniej więcej tak: 
„Bartek, syn Mieczysława i Stanisława”.

 
Stawiamy pierwsze kroki w dzien-

nikarstwie, redagując młodzieżową 
gazetę przy MDK. Jakie rady miałaby 
Pani dla nas?

Ważne, żeby bardzo dużo czytać i śle-
dzić, co wokół się dzieje. To niezbędne, 
żeby tworzyć własne teksty. Dzięki czyta-
niu, wzbogacamy słownictwo i doskona-
limy styl. Nie wzorujcie się na internecie, 
gdzie teksty pisane są pospiesznie i byle 
jak. Poza tym aż roi się tam od błędów. 
Podejmujcie wyłącznie tematy, które za-
interesowałyby was, gdybyście byli czy-
telnikami. Nie katujcie czytelnika zbyt 
długimi wywodami. Piszcie tak, jakbyście 
opowiadali historię koledze lub znajome-
mu: prosto, zrozumiale i ciekawie.

Dziękujemy za rozmowę.

Z Wandą Jaroszczuk, redaktor naczelną Super Tygodnia Chełmskiego, 
rozmawiają Paulina Czwórnóg i Karol Matysiak

DZiENNiKARZu - MyśL JAK CZyTELNiK
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Jej historia z fotografią rozpoczęła się dwa lata temu, kiedy 
dołączyła do grupy Paparazzi w Młodzieżowym Domu Kultury  
w Chełmie. Jak wyznaje, chciała to zrobić wcześniej, ale nie miała  
sprzętu. Później dowiedziała się, że aby fotografować z Paparaz-
zi nie musi mieć własnego aparatu. - Straciłam trochę czasu, ale 
najważniejsze, że w końcu dołączyłam do grupy – mówi Dominika.

Swój pierwszy aparat kupiła za własne pieniądze. Szukała go 
pół roku. Canon eos 600d - ma go do dzisiaj. Właśnie nim wyko-
nała zdjęcia do swojej pierwszej indywidualnej wystawy „Pisane 
tańcem”.

- Przygotowując wystawę bardzo czułam presję czasu. Opuści-
łam też sporo lekcji - przyznaje Dominika. - Na początku miałam 
zupełnie inną wizję. Miały to być bardziej różnorodne zdjęcia. Nie 
wyszła jednak sesja w sali tanecznej, więc musiałam też zrezygno-
wać z sesji plenerowej. W końcu wykonałam fotografie studyjne. 
Chciałam, aby wystawa była całkiem nowa. Użyłam tylko czterech 
zdjęć wykonanych wcześniej. Uwielbiam pokazywać ludzkie emo-
cje. Fotografowanie sprawia mi wiele radości. A taniec był ważnym 
elementem mojego życia, dlatego też moja wystawa to właśnie „Pi-
sane tańcem”. 

Zanim jednak doszła do indywidualnej wystawy spędziła godziny 
z obiektywem ucząc się robić zdjęcia. Uczestniczyła w warszta-
tach fotograficznych o tematyce fotoreportażu, portretu studyjnego, 
fotografii tańca. Wspólnie z grupą Paparazzi stworzyła wystawy 
„Opole ‘80” oraz „Ballo”. Dużo ćwiczyła samodzielnie, podpatrywa-
ła profesjonalistów. Jak sama przyznaje największy wpływ miała 
na nią Aleksandra Borysiewicz, nauczycielka fotografii  w MDK.  
To właśnie ona od początku wspierała, tłumaczyła jak robić intere-
sujące zdjęcia, zdradzała tajniki i zachęcała do rozwijania talentu. 

- Dominika, to serdeczna i ciepła młoda osoba, która na tle po-
zostałych uczestników wyróżnia się niezwykłym zaangażowaniem 
w sprawy i działania warsztatów fotograficznych Grupy Paparazzi. 
Rzetelna, sumienna, twórcza i ambitna. Dziewczyna bez nazwiska, 
ale z charakterem – tak o Dominice mówi jej mentorka.

Choć fotografii Dominika poświęca teraz najwięcej czasu,  
to nie jedyna jej pasja. Od siedmiu lat uczęszcza na zajęcia plastyki 
Pracowni Plastycznej Art-Kreska.  W drugiej klasie podstawówki 
tańczyła taniec ludowy. Później należała do formacji Grubo Crew. 
Żałuje, że nie uczyła się baletu. Słucha K-popu.  -  Chciałabym tak-
że zgłębić tajniki makijażu, aby móc samodzielnie malować swoje 
modelki - zdradza. 

- Czasami ciężko za nią nadążyć. Stale jest czymś zajęta. Wro-
dzona skromność powoduje jednak, że Dominika bardzo się stre-
suje, kiedy musi załatwić różne sprawy. Fotografia daje jej wolność 
i dodaje pewności siebie - twierdzi przyjaciółka Dominiki.     

Maria Lik, Paulina Czwórnóg

BEZ NAZWiSKA 
ALE Z CHARAKTEREM

Robiąc zdjęcie można zapisać 
moment. uwiecznić rzeczywistość, 
która się stale zmienia. fotografować 
należy jednak z pasją. ona ją ma. 
Poznajcie Dominikę Marek, autorkę 
wystawy „Pisane tańcem”. 
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   13 lutego
Koncert Natalii Przybysz „Prąd”. 
Artystka inspiruje się soulem, jaz-
zem i funkiem. Jej utwory są oso-
biste, prawdziwe pisane pod wpły-
wem silnych przeżyć i refleksji. 
Miejsce: CHDK
Start: 19:00

   14 lutego
Koncert Edyty Geppert. Recital 
to znakomita okazja do spotkania  
z jej niezwykłym kunsztem inter-
pretatorskim i z tak rzadką już dziś 
umiejętnością budowania kontra-
stowych nastrojów.
Miejsce: CHDK
Start: 19:00
   14 lutego
Koncert zespołu Kabanos. W 2007 
roku zespół wydał swoją debiutanc-
ką  i w pełni autorską płytę „Zęby 
w ścianę”. Trzykrotnie wystąpił na 
Przystanku Woodstock. 
Miejsce: Atmosfera Cafe
Start: 18:00
   19 lutego
Komedia Raya Cooneya pt. „May-
day” (Run for Your Wife) w wyko-
naniu Teatru Ziemi Chełmskiej. 
Mayday to zabawna sztuka teatral-
na, okrzyknięta najlepszą współ-
czesną komedią omyłek. 
Miejsce: CHDK
Start: 19:00
   20 lutego
Koncert Organka. Debiutancki al-
bum grupy zatytułowany „Głupi” za-
wiera jedenaście autorskich kompo-
zycji, czerpiących z vintage rock’a. 
Miejsce: Strzecha u Wojciecha
Start:19:00
   

26 lutego
Koncert polskiego rapera Tau. Na 
scenie towarzyszyć mu będzie DJ 
WUJAZ. Piotr Kowalczyk w swoich 
utworach odwołuje się Boga. Jego 
nowa płyta Restaurator to mix róż-
nych klimatów muzycznych.
Miejsce: Cosmos Klub
Start: 20:00
   do 29 lutego
Wystawa pt. „Chełmskie kalenda-
rze”. Ekspozycja prezentuje kalen-
darze ze zbiorów Centrum Wiedzy 
o Regionie ChBP. Najstarsze po-
chodzą z drugiej połowy XIX wieku.
Miejsce: Chełmska Biblioteka Pu-
bliczna
   3 marca
Koncert AMJ Kwartet. Najbardziej 
wszechstronna i szalona formacja 
z jaką pracuje Anna Maria Jopek. 
Muzycy grają na niezliczonej licz-
bie instrumentów, zmieniając je  
w trakcie utworów.
Miejsce: CHDK
Start: 19:00
   4 marca
Koncert Teatr Narodowy Operetki 
Kijowskiej w programie „Operetki 
czar”. Na scenie Operetki Kijow-
skiej z powodzeniem wystawiane 
są klasyczne operetki, musicale 
współczesne i klasyczne.
Miejsce: CHDK
Start: 19:00
   6 marca
„Kolacja dla głupca” w wykonaniu 
Teatru Ziemi Chełmskiej. Francu-
ska komedia Francisa Vebera. do 
dziś wystawiana jest przez setki 
teatrów na całym świecie. Musisz 
to zobaczyć!
Miejsce: CHDK
Start: 18:00
   7 marca
„Kocham Pana, Panie Sułku” to 
literacka wersja minisłuchowisk  
emitowanych w Ilustrowanym Ma-
gazynie Autorów, później w Po-
wtórce z Rozrywki, w Programie 
3 Polskiego Radia. Przez lata Pan 
Sułek, Pani Eliza i Gajowy Maru-
cha przyciągały do radioodbiorni-
ków tysiące słuchaczy. 
Miejsce: CHDK
Start: 19:00

PC

warto zobaczyć ...

Kryminał w teatrze
„Pułapka na myszy” na podstawie powieści Agaty 

Christie, to pierwszy kryminał w repertuarze Teatru 
Ziemi Chełmskiej. Wydawało się, że aktorom dobrze 
znanym publiczności z kreacji komediowych trudno bę-
dzie zaprezentować się w zgoła innej odsłonie. Teraz 
na teatralnych deskach musieli zmierzyć się z mroczną 
intrygą, tajemnicą, pełną niepokoju atmosferą, a w koń-
cu oczywiście morderstwem. Świetnie sobie z tym za-
daniem poradzili. Choć nie udało się uniknąć drobnych 
potknięć (te wszak zdarzają się najlepszym), widzowie 
byli zachwyceni. Udało się utrzymać nastrój napięcia  
i grozy aż do końca spektaklu. 

Na scenie – poza aktorami - najbardziej wyróżniała 
się scenografia. Całość spektaklu doskonale uzupeł-
niała oprawa dźwiękowa, zwłaszcza kontrabas, na 
którym grał na żywo Piotr Kierski. Jedynym zgrzytem 
okazało się - nie tylko w moim odczuciu - ustawienie 
muzyka. Zarys postaci kontrabasisty widoczny był za 
scenograficznym oknem pensjonatu, co w zamierzeniu 
miało najwyraźniej budzić zainteresowanie i niepokój. 
Mnie osobiście rozpraszało, a nawet trochę drażniło.

Niemniej, „Pułapka... to obowiązkowa pozycja nie tyl-
ko dla fanów kryminału. Warto wybrać się na spektakl 
choćby po to, by zobaczyć ulubionych aktorów w nowej, 
mrocznej odsłonie.              Grzegorz Zagraba

strata czasu ...

Komedia nie do śmiechu
Wybierając się na drugą część „Listów do M” liczy-

łam na to, że historia bohaterów ponownie naładuje 
mnie pozytywną energią i ciepłą magią świąt. Niestety 
sequel nie sprostał temu zadaniu. 

O ile w pierwszej części udało się harmonijnie połą-
czyć ze sobą komedię i melodramat, tutaj górę bierze 
drugi gatunek. Poza postacią Nie-Świętego Mikołaja 
zagranego przez Tomasza Karolaka oraz Kariny Lisiec-
kiej, w którą wcieliła się Agnieszka Dygant, film  nie ma 
ani krzty humoru. Miałam wrażenie, że jedno nieszczę-
ście goniło kolejne.

Do tego duża liczba bohaterów i pomieszanych ze 
sobą historii sprawiła, że przez pierwszą część filmu 
ciężko było się w tym wszystkim połapać. 

Scenerią produkcji jest przykryta sztucznym śnie-
giem Warszawa, której przygrywa zespół Sound’n’Gra-
ce. W tej kwestii nie można  się do niczego przyczepić. 
Tło jest wystarczająco znośne, by przymknąć na nie 
oko, zaś genialny soundtrack wpadł pewnie niejedne-
mu widzowi w ucho. Mimo, że film ma niewiele wspól-
nego z świąteczną komedią skłamałabym pisząc, że 
był najgorszy i niepotrzebnie straciłam na niego czas 
i pieniądze. Reżyser Maciej Dejczer ukazał nam w nim 
wszystko, czego pragniemy, ale nie chcemy się do tego 
przyznać: miłość, troskę, szczęście. Z pewnością dało 
to do myślenia niejednemu z nas.

                 Paulina Czwórnóg

Kalendarz kulturalny
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Nieprawda, że suplementy diety  • 
w postaci odżywek białkowych są 
niezbędne do budowania mięśni i po-
prawy kondycji. Można je co najwyżej 
traktować jako uzupełnienie diety. Za-
miast wydawać pieniądze na odżywki 
białkowe zjedz... jajecznicę.
Nie rezygnuj z czekolady. Dzię-• 
ki niej ludzie czują się szczęśliwi 
i rzadziej zapadają na depresję. 
Czekolada zmniejsza również po-
datność na takie choroby, jak schi-
zofrenia.
Nie jesz śniadania? To niedobrze. • 
Badania udowodniły, że należy jeść 
rano duży posiłek bogaty zwłasz-
cza w białko i węglowodany. I nie 
martw się o wagę Paradoksalnie, 
to sprzyja gubieniu kilogramów. 
Trudno odstawić biały cukier? • 
Może i tak, ale warto. Badania wy-
kazują, że zmęczenie, stres, de-
presje, senność, zawroty głowy, 
to dolegliwości wywołane właśnie 
przez cukier. Jego nadmiar powo-
duje także spadek zdolności oceny 
i zapamiętywania.
Jedz pomidory! To właśnie w nich • 
znajduje się likopen. To organicz-
ny związek który chroni nas przed 
wieloma chorobami, a zwłaszcza 
przed rakiem. 

 Nie obieraj owoców jeśli tego nie • 
wymagają. Skórka jest bogatym 
źródłem błonnika, a tuż pod nią 
znajduje się najwięcj witamin. 
W trosce o figurę wybierasz pro-• 
dukty light, fit, slim... To błąd. Wi-
doczny na etykiecie napis, że pro-
dukt nie zawiera cukru nie oznacza, 
że ma on znacznie mniej kalorii.
Na diecie beztłuszczowej szybko • 
traci się witaminy A i E (chroniące 
przed zmarszczkami i zapewniają-
ce młody wygląd) oraz D (dbającą  
o mocne kości).
Planujesz zgubienie zbędnych • 
kilogramów? Jedz regularnie. 
Posiłki jedz o tej samej porze. 
Przerwy między nimi powinny wy-
nosić nie więcej niż 4-5 godzin.  
            oprac. (ak)

W ostatnich latach sport stał się niezwykle popu-
larny. Przestał jednak być przyjemnością i formą 
odpoczynku, a stał się... koniecznością. Jak do tego 
doszło? Wszystko przez media.

Zastanawia, a zarazem niepokoi mnie, jak bardzo 
w dzisiejszych czasach media manipulują ludźmi. 
Powstaje mnóstwo magazynów z przerobionymi  
w fotoshopie półnagimi paniami. Będziesz miała cia-
ło supermodelki ćwicząc przez 2 tygodnie, jedynie 
5 minut dziennie - gwarantują. Widząc motywujące 
słowa na kolorowej okładce, wiele kobiet decyduje 
się na zakup tych „wszystkowiedzących” poradni-
ków. Potem zdeterminowane, dążąc do upragnionej 
sylwetki, stosują drastyczne diety i wykupują drogie 
karnety na siłownię i basen.

Osobiście, nigdy nie stosowałam żadnej diety. 
Jakie męczące musi być liczenie kalorii w każdym 
zjedzonym posiłku. Nie potrafię wyobrazić siebie  
w takiej sytuacji zwłaszcza, że matematyka nie jest 
moją najmocniejszą stroną.

Nie rozumiem też, po co fit-amatorzy tracą pie-
niądze na siłownie jedynie, by cyknąć sobie fotkę  
w lustrze. Tak, tak, nie brakuje takich „sportsmenów” 
w siłowniach. A przecież selfie z dzióbkiem i tapetą 
na twarzy można zrobić w wielu innych miejscach  
i to za darmo.

Ciekawą też sprawą jest odżywianie takich osób.  
Widząc wydarzenia na facebooku typu: „4 tygodnie 
bez słodyczy” albo „bezbolesne usuwanie cukru” 
biorą udział w przynajmniej jednym z nich i starają 
się oprzeć pokusom przez wymagany czas. Przy-
znaję, też raz skusiłam się na coś takiego i nawet 
wytrwałam w postanowieniu. Chciałam przekonać 
się na własnej skórze, czy faktycznie tak ciężko jest 
odstawić słodkości. Teraz już wiem. To trudne wy-
zwanie, ćwiczące silną wolę. Pamiętam, że gdzieś 
tak pod koniec „słodyczowej abstynencji” miałam 
sen o tym, jak siedzę sobie gdzieś na ławce w par-
ku, wyciągam z torby batonika i ... wyrzucam go  
do śmietnika. Nie życzę nikomu takich koszmarów, 
ani tym bardziej życia bez odrobiny przyjemności.

Dlatego zdecydowałam się na inne rozwiązanie. 
Stawiam na aktywność fizyczną w plenerze. Już od 
pierwszego treningu zakochałam się w bieganiu. Ze 
słuchawkami na uszach i w wygodnym stroju  mogę 
pobiec nawet na koniec świata. Bo jak przekonywali 
nas kiedyś w przedszkolu - „Ruch to zdrowie!”.

Paulina Czwórnóg

Nasz McDonald ma konkurencję. i to nie byle jaką. Do Chełma zawitał 
wesoły kucharz z Kentucky. W końcu głodni chełmianie będą mogli szar-
pać mięso prosto z kubełka. Nie będą przy tym narażeni na śmieszność. 
Ta restauracja wymaga takiego sposobu jedzenia. 

Witamy w Chełmie restaurację, która ma tysiące lokali na świecie... Ach 
ten prężnie rozwijający się przemysł otyłości. 

Tak naprawdę, to cieszę się, że w Chełmie powstaje kolejny lokal na 
poziomie. Denerwuje mnie jednak fakt, że szyld KFC zasłania wizytówkę 
miasta. Otóż, idąc ulicą Lubelską, wzdłuż parku, spoglądam na wieżę.  
I co? I jej nie widzę! 

Codziennie idąc w tamtą stronę widzę za to uśmiechniętą twarz sta-
ruszka w fartuchu i muszce. W sumie, to mój przyszły mąż mógłby wy-
glądać podobnie. Nie zaszkodzi jeżeli będzie nieźle gotować i jeszcze 
się elegancko prezentować (propozycje matrymonialne przyjmuję: 1) za 
pośrednictwem redakcji, 2) poprzez kontakt osobisty).

Więc co mi się nie podoba? Że dziadek stojąc jak słup soli, zasłania 
górkę i nie chce się przesunąć!    Maria Lik

RuCH To ZDRoWiE CZEGo NiE WiESZ o.... 

DiETACH

To MNiE DENERWuJE


