


W dniach 
24 - 26 

maja 2011 r. 
odbył się Kon-

gres Kultury Chełmskiej. Organizacji 
ważnego dla kultury naszego miasta 
przedsięwzięcia, podjęło się Chełm-
skie Towarzystwo Naukowe przy 
udziale Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Chełmie, Chełmskiej 
Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny 
Orsetti, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. 
Wiktora Ambroziewicza, Chełmskie-
go Domu Kultury oraz Urzędu Miasta 
Chełm, przy wsparciu fi nansowym 
z budżetu miasta. Kongres odby-
wał się pod patronatem Agaty Fisz 
– Prezydent Miasta Chełm. Zamie-
rzeniem organizatorów było ukazanie 
działalności instytucji i stowarzyszeń 
kultury, osób i środowisk kulturalnych 
miasta, a także zjawisk kulturowych 
zachodzących od czasów transforma-
cji ustrojowej 1989 r.  Jak się potem 
okazało, wypowiedzi często sięgały 
do działalności kultury po II wojnie 
światowej. Główną częścią Kongresu 
była sesja naukowa zorganizowana 
w czterech tematycznych modułach: 
nauka – aula PWSZ przy ul. Poczto-
wej 54a, książka i literatura – Chełm-
ska Biblioteka Publiczna, zabytki 
i dobra kultury materialnej – Muzeum 
Ziemi Chełmskiej, animacja kultury – 
Chełmski Dom Kultury. Każdy z trzech 
dni Kongresu kończyły prezentacje 
form kultury (wystawy plastyczne, foto-
grafi i i dokumentów, występy artystycz-
ne amatorów oraz recytacje różnych 
form literackich). Ozdobą imprezy był 
zorganizowany przez chełmskie muze-
um koncert Iwo Orłowskiego. Łącznie 
w wydarzeniach związanych z Kongre-
sem udział wzięło około 600 uczestni-
ków, w sesji naukowej wygłoszono 30 
referatów, zorganizowano 4 wystawy 
i 2 koncerty. Pokłosiem tego, ważnego 
dla kultury Chełma wydarzenia, będzie 
publikacja zawierająca referaty wygło-
szone w sesji naukowej.

Szanowni Czytelnicy, 

Sympozjum dedykowano 80-leciu 
urodzin Profesora Bogdana Bojarskiego. 
Jego organizatorem (26-29.06) już po raz 
trzeci był Instytut Matematyki i Informatyki 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Chełmie. Nad organizacją obrad opiekę 
sprawował Komitet Organizacyjny w skła-
dzie: Józef Zając – przewodniczący, Beata 
Fałda – sekretarz, Roman Dwilewicz, Ja-
rosław Kapeluszny oraz Dariusz Partyka. 
Opiekę merytoryczną Konferencji zapew-
niał Komitet Naukowy w składzie: Bogdan 
Bojarski (Polska), Aimo Hinkkanen (USA), 
Andriy Kondratyuk (Ukraina), Tadeusz Kra-
siński (Polska), Ilpo Laine (Finlandia), Julian 
Ławrynowicz (Polska), Dariusz Partyka 
(Polska), Ken-ichi Sakan (Japonia), Jan 
Stankiewicz (Polska), Lawrence Zalcman 
(Izrael) i Eligiusz Złotkiewicz (Polska).

Tematyka konferencji obejmowała 
aktualne problemy analizy zespolonej 
jednej i wielu zmiennych, w tym: analizę 
zespoloną i teorię potencjału, eliptyczne 
równania różniczkowe, geometryczne 
aspekty analizy zespolonej, zespoloną 
teorię aproksymacji, odwzorowania har-
moniczne i quasiconforemne, uogólnio-
ną analizę zespoloną oraz układy dyna-
miczne i teorię fraktali.

W programie konferencji przewi-
dziano 50-minutowe wykłady plenarne, 
25-minutowe wykłady w sekcjach oraz 
15-minutowe komunikaty. Zainteresowa-
nie udziałem w XVI Konferencji Funkcji 
Analitycznych i Zagadnień Pokrewnych 
wyraziło wiele znanych osobistości świa-
ta nauki. W czterodniowych obradach 
uczestniczyło ponad 120 osób, w tym z 
tak znanych ośrodków naukowych jak: 

przekazujemy w Państwa ręce bezpłatne 
czasopismo pt. „Kultura Chełmska”. Ukazują-
ce się w naszym mieście tygodniki oraz docierające 
do Chełma ze stolicy regionu dzienniki, z racji pełnienia przede 
wszystkim funkcji informacyjnej, nie zawsze mogą  przekazywać 
obszerne informacje o tym, co dzieje się w chełmskiej kulturze.

Ostatnie lata obfi tują w bogatą ofertę 
kulturalną przygotowywaną przez instytu-
cje  samorządowe, organizacje pozarzą-
dowe i twórców kultury, działających na 
terenie Chełma. Coraz więcej jest przed-
sięwzięć kulturalnych organizowanych 
wspólnie przez ludzi kultury i organizacje 
społeczne. Przygotowywane są przedsię-
wzięcia o randze ponadregionalnej, o ran-
dze krajowej i międzynarodowej. I dlatego 
warto przekazywać mieszkańcom Chełma 
szerokie informacje ten temat. A w czaso-
piśmie poświęconym jedynie sprawom 
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Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Pocz-
towa 41, Urząd Miasta Chełm, Muzeum 
Ziemi Chełmskiej, Chełmski Dom Kultury, 
Chełmska Biblioteka Publiczna, TAWA 
na ul. Krzywej, „Technobud” Hotel Kame-
na, przychodnie „Salus” ul. Piłsudskiego 
11B,  „San-Med”  I Armii W.P. , Salon 
Kosmetyczny „Angel” -  ul. Lwowska 13 
E, „Galeria Fryzur” ul. Pocztowa 26, hotel 
„Relax”-ul. 11 Listopada 2, HK Hotel „Ko-
zak” – ul. Hrubieszowska 37, „ALMED” 
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie ul. 
Hrubieszowska 54a, Hotel „DUET” - ul. 
Hrubieszowska 54 a,  „LEK-DENT” ul. 
Wołyńska 32, MSP ZOZ, ul. Wołyńska 11, 
Stowarzyszenie Twórcze „Pasja” - I Armii 
W.P. 19,  „SURMED” Przychodnia Leka-
rzy Rodzinnych ul. I Armii W.P. 41 C „FAN 
KULTURY” ul. Lwowska 1, „Unident”  Waś-
niewskiego 13, OPUS it Jaskinia Solna 
„Barbórka” - Lubelska 52, Lubelski Urząd 
Wojewódzki w Lublinie Delegatura w Cheł-
mie – pl. Niepodległości 1, Salon Fryzjerski 
„PROFESJONAL” ul. Reformacka 28, SP 
Szpital Specjalistyczny w Chełmie ul. Ce-
ramiczna 1, Przychodnia Specjalistyczna 
ul. Szpitalna 53 B, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji ul. Graniczna 2a i ul. I Pułku 
Szwoleżerów 15 i Galeria Atelier Ryszarda 
Kaczmarskiego ul Lwowska 34.

XVI KONFERENCJA FUNKCJI ANALITYCZNYCH
I ZAGADNIEŃ POKREWNYCH 

Technion - Israel Institute of Technology 
(Israel), Autònoma de Barcelona (Hiszpa-
nia), Ukraińska Akademia Nauk (Ukraina), 
Mołdawska Akademia Nauk (Mołdawia), 
Missouri University of Science and Tech-
nology (USA), Rosyjska Akademia Nauk 
(Rosja), York University (Kanada), Uniwer-
sytet Lwowski (Ukraina), University of Illino-
is (USA), Uniwersytet Wołyński (Ukraina), 
Kazan Federal University (Rosja), Univers-
ity of Helsinki (Finlandia), Hofstra Univers-
ity (USA), University of Belgrade (Serbia), 
Shimane University (Japonia), University 
of Jyväskylä (Finlandia), Osaka City Uni-
versity (Japonia), Uniwersytet Jagielloński 
(Polska), Uniwersytet Warszawski (Polska), 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II (Polska), Tokyo Institute of Technology 
(Japonia), Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego (Polska), Uniwersytet Rze-
szowski (Polska), Politechnika Rzeszowska 
(Polska), Politechnika Lubelska (Polska) 
oraz University of Ilorin (Nigeria).

Pomimo tak szerokiego spektrum kultu-
rowego i językowego uczestnicy konferen-
cji znaleźli ze sobą wspólny język i temat 
do rozmów – matematykę. 

Pierwszy dzień konferencji został po-
święcony 80-leciu urodzin wybitnego pol-
skiego matematyka – Profesora Bogdana 
Bojarskiego. Uroczystą sesję, dedyko-
waną Jubilatowi, prowadził Józef Zając. 
W pierwszej kolejności swoje uznanie dla 
dorobku naukowego profesora Bojarskie-
go wyraziły władze miasta Chełm – Wice-
prezydenci Miasta oraz przewodniczący 
Rady Miasta. W dalszej części prowadzą-
cy uroczystość przedstawił kilka faktów 
z życia Jubilata, w tym jego karierę zawo-

dową i naukową. 
Prezentację sylwetki Profesora Bog-

dana Bojarskiego oraz życzenia jubile-
uszowe uzupełniły liczne wystąpienia 
jego współpracowników i uczniów, w 
tym Agnieszki Kałamajskiej z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Aimo Hinkkanena 
z University of Illinois i Feliksa Przyty-
ckiego z Instytutu Matematycznego Pol-
skiej Akademii Nauk. 

Swoje życzenia oraz wyrazy naj-
wyższego uznania przekazali również 
przyjaciele Profesora, którzy nie mogli 
uczestniczyć w Jubileuszu, a wśród 
nich Prof. Dr Cabiria Andreian Cazacu 
z University of Bucharest.

Część ofi cjalną jubileuszu zakończył 
wykład plenarny Sergeya Vodopyanova 
z Sobolev Institute of Mathematics, Si-
berian Branch of the Russian Academy 
of Sciences, pt. “Invariability properties 
of Sobolev mappings and its applica-
tions”.  Na zakończenie konferencji od-
było się Open Seminar on Recent Deve-
lopments in Complex Analysis, którego 
moderatorem był Aimo Hinkkanen, wy-
bitny matematyk fi ński. 

Wymiernym efektem konferencji bę-
dzie przygotowywane wydawnictwo 
pokonferencyjne, zawierające prezento-
wane w czasie czterodniowych obrad wy-
niki badań w zakresie funkcji analitycznych 
i zagadnień pokrewnych.

Widoczna potrzeba w zakresie tego 
typu dużych spotkań naukowych zachęci-
ła organizatorów to pracy nad organizacją 
w 2013 roku w Chełmie kolejnej, XVII Kon-
ferencji Funkcji Analitycznych i Zagadnień 
Pokrewnych.  Beata Fałda, Józef Zając

kultury, będzie to możliwe.
Organizacji tego przedsięwzięcia pod-

jęło się Chełmskie Towarzystwo Naukowe 
we współpracy Urzędem Miasta Chełm 
i  Młodzieżowym Domem Kultury, w które-
go siedzibie przy ul. Pocztowej 41 mieści 
się redakcja pisma. 

Zamierzeniem zespołu redakcyjnego 
jest informować opinię społeczną o naj-
ważniejszych wydarzeniach kultury orga-
nizowanych w naszym mieście. Na łamach 
pisma znajdą się relacje i recenzje chełm-
skich hitów kulturalnych w dziedzinie: mu-

zyki, tańca, teatru 
i fi lmu. Będą też 
relacje z konferen-
cji naukowych, wy-
staw muzealnych 

i innych wydarzeń artystycznych, a także 
wiadomości o chełmskich nowościach 

wydawniczych. Pismo będzie ukazy-
wało pracę instytucji, stowarzyszeń 

i twórców kultury. W „Kulturze 
Chełmskiej” znajdą się również 
informacje o planowanych wy-
darzeniach kulturalnych.

Zapraszamy Państwa do współ-
pracy i wymiany poglądów na temat 
działalności kulturalnej w naszym mie-
ście. W 2011 roku ukażą się dwa pilota-
żowe numery pisma. Życząc udanej lek-
tury, liczymy na ich życzliwe przyjęcie 
i na konstruktywne uwagi, które pozwolą 
na jego rozwój tak, aby służyło chełm-
skiej kulturze, ludziom, którzy ją tworzą 
i szerokiemu gronu odbiorców.  
 Zespół Redakcyjny

Kultura Chełmska. Czasopismo bezpłatne.
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200 tancerzy i 1500 widzów 
oglądających ich popisy – w so-
botę, 21 maja 2011 roku Chełm 
był niekwestionowaną stolicą 
boogie. W zorganizowanym w 
naszym mieście Pucharze Świa-
ta Boogie Woogie wystartowały 
93 pary z czołówki najlepszych 
klubów boogie woogie repre-
zentujące 14 krajów.

 Szwedzi i Szwajcarzy, Słowacy i 
Niemcy, Francuzi, Włosi, Finowie i tak 
można by jeszcze wyliczać wszyst-
kie reprezentacje, które wystartowały 
w  Pucharze Świata Boogie Woogie w 
Chełmie. 

To nie pierwszy raz, gdy Chełm stał 
się stolicą tańca - po raz ostatni czo-
łówka najlepszych tancerzy i trenerów 
gościła w Chełmie w 2007 roku. Wtedy 
to na zaproszenie działającego przy Mło-
dzieżowym Domu Kultury klubu Boogie 
Woogie Opus Twist zjechali się do na-
szego miasta tancerze, żeby wziąć udział 
w imprezie o randze międzynarodowej 
– w Pucharze Świata wzięło udział blisko 
100 najlepszych par Europy. Po sukcesie 
tej imprezy, chełmskie środowisko boogie 
nie spoczęło na laurach – tancerze MDK 

CHEŁM
STOLICĄ
BOOGIE !

Opus Twist pojawiali się systematycznie 
na wszystkich najważniejszych imprezach 
tanecznych, reprezentując Chełm daleko 
poza granicami kraju. Z większości z nich 
wracali z medalami. - Pozostawał zawsze 
niedostyt - mówi Jacek Gumienny, trener 
boogie w MDK. - Zawsze chcieliśmy dać 
się poznać nie tylko jako dobrzy tancerze, 
chcieliśmy pokazać, jak prężnie działa nasz 

klub, jak się rozwijamy z dala od tanecz-
nych metropolii, jaki mamy potencjał. Stąd 
tez myśl, żeby zostać gospodarzami impre-
zy o randze światowej. -  Jak postanowił, 
tak zrobił - 21 maja w Chełmie stawiła się 
czołówka mistrzów boogie. 

Zdobywcy Pucharu Świata – junio-
rzy: Robin Magnusson, Alice Johansson 
(Szwecja), II miejsce Matej Dujakovic, 

Cajsa Weinemo (Szwecja), III miejsce 
Patrick Schollmaier, Verinika Pfeffer 
(Niemcy), chełmianie uplasowali się 
na dalszych miejscach – 9 miejsce 
zajęła para Grzegorz Dufek i Alek-
sandra Okoń, 11. miejsce zajęli 
Adrian Wiktor i Karolina Kryszczuk 
i 12. Michał Klimczuk i Natalia Kę-
dzierska (wszyscy z MDK Opus 
Twist); 

main class I miejsce Thorbjorn Ur-
skog, Susane Sandberg (Norwegia), 
II miejsce Grzegorz Cherubiński i Ag-
nieszka Cherubińska (Polska), 

III miejsce Jonatan Haug, Nicole Mar-
tini (Szwecja) – miłym zaskoczeniem 
było zajęcie piątego miejsca przez 
parę Michał Kwiatkowski – Wero-
nika Kowalska (Michał jest wycho-
wankiem MDK Opus Twist); oldies I 
miejsce Francesco Secchi, Sonja Emch 
Secchi (Szwajcaria), II miejsce Oliver 
Fritche, Patricia  Fritche (Niemcy), III 
miejsce Karl – Heinz Pfeifer, Sabine 
Baumann (Niemcy)

Fotorelacja jest na  facebooku i stro-
nie radio41.pl . Popisy tancerzy obejrzał 
cały świat dzięki transmisji on line na 
stronie - http://www.bigmedia.com.
pl/boogie/ wz
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Sala Chełmskiego Domu Kultury pę-
kała w szwach podczas premierowego 
przedstawienia „Panny Maliczewskiej” 
(22 maja 2011) w reżyserii Barbary Sza-
rwiłło i Sławoja Czarnoty. Bo nie zawiódł 
się ten, kto przyszedł na spektakl licząc 
na kolejny popis aktorskich możliwości 
Teatru Ziemi Chełmskiej. Jego zespół 
już w „Opowieści Wigilijnej” pokazał, że 
stać go na zagranie wiekszej i bardziej 

złożonej formy. A jak odebrali przedsta-
wienie widzowie? - Burza braw jaka roz-
pętała się po opuszczeniu kurtyny była 
najlepszym dowodem na to, że tygodnie 
prób nie poszły na marne. Na szcze-
gólną uwagę zwraca rola Magdy Pick, 
która w tym przedstawieniu pokazała 
się z jak najlepszej strony. Kto nie był, 
niech żałuje. Następny spektakl już pod 
koniec września. (wz)

REWELACYJNA
MALICZEWSKA !Działa od 2008 roku. To pręż-

ny, mały zespół teatralny pod 
kierownictwem Elżbiety Do-
pieralskiej, który miał bardzo 
pracowity rok.

W styczniu (2011) Hesperydy uczest-
niczyły w warsztatach teatralnych 
z Mateuszem Brzezińskim z Teatru Mu-
zycznego w Gdyni. W lutym teatr  został 
zakwalifi kowany na III Ogólnopolski 
Festiwalu Młodych Teatrów „KRZY-
KOWISKO” w Maszewie. W kwietniu, 
grupa brała udział w XV ogólnopolskim 

Festiwalu Teatrów Szkolnych „MASKA” 
w Chełmie i zajęła III miejsce. W maju 
teatr przygotował happening uliczny 
„Wielki – mały człowiek” wraz z rzecz-
nikiem praw dziecka Panią Krystyną 
Cios. W lipcu HESPERYDY brały udział 
w Polickim Festiwalu ELIPSA TEA-
TRALNEJ KREATYWNOŚCI plasując 
się na II miejscu. W sierpniu szkolili się 
aktorzy na  warsztatatach wokalno-ak-
torskich prowadzonych przez Mariusza 
Tarnożka, zakończonych spektaklem 
plenerowym „Casting” 1 na Pl. Łuczkow-
skiego w Chełmie. mm

PRACOWITE 
HESPERYDY 

Komplet najmłodszej chełmskiej 
widowni obejrzał w sobotę, 
9 lipca widowisko „Czerwony 
Kapturek” w wykonaniu teatru 
„Bajlandia” z Warszawy. Dwu-
godzinne widowisko zafundował 
dzieciarni Młodzieżowy Dom 
Kultury w Chełmie.

Organizatorem Chełmskich Wakacji 
Teatralnych był MDK. Widowiska, a było 

ich w sumie cztery, zostały wystawione 
na pl. Łuczkowskiego co dwa tygodnie, w 
soboty zawsze o godz. 16-tej:  9 lipca te-
atr Bajlandia z Warszawy pokazał „Czer-
wonego Kapturka”, 23 lipca łódzki teatr 
Mer pokazał „Jacka i Placka”, 6 sierpnia 
„Opowieść o dobrym sercu” zaprezen-
tował teatr Conieco z Białegostoku, a w 
ostatnią sobotę wakacji do Chełma przy-
jechał Teatr Domowy z Warszawy, który 
wystawi „Smoka Wawelskiego”. (wz)

Wakacje teatralne

„CZERWONY KAPTUREK”
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Drugiego kwietnia w Lublinie odbyła się 
33 edycja Sceny Młodych w której wziął 
też udział Teatr „MY” z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Chełmie pracujący pod 

okiem instruktora teatralnego Pani Urszuli 
Korpysz. Na przegląd przybyło 24 grupy 
teatralne z całej Polski. Autorski spektakl 
„Dialog” otrzymał trzecią nagrodę.  My

NAGRODA 
DLA „MY”
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Co warto wiedzieć o WATCH DOCS? 
Impreza organizowana jest od 2003 r. 
we współpracy z wieloma partnerami 
z całej Polski - organizacjami poza-
rządowymi, ośrodkami akademickimi, 
teatrami, kinami i innymi instytucjami 
kulturalnymi - po grudniowym war-
szawskim festiwalu międzynarodowym 
rozpoczyna się Objazdowy Festiwal 
Filmowy WATCH DOCS. Prawa Czło-
wieka w Filmie. Festiwal objazdowy, 
który powstał i rozwija się wyłącznie 
w wyniku inicjatyw oddolnych, nieustan-
nie zwiększa swój zasięg, odwiedzając 
coraz więcej polskich miast. W 2011 
roku było  ich ponad 30.

Partnerzy Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka i Społecznego Instytutu 
Filmowego - współorganizatorzy festi-
walu objazdowego w poszczególnych 
miastach - wybierają fi lmy z repertuaru 
ostatniej edycji warszawskiego Między-
narodowego Festiwalu Filmowego WA-
TCH DOCS. Już po raz drugi na trasie 

OGLĄDALIŚMY FILMY
WATCH DOCS

festiwalu znalazł się Chełm, a to za spra-
wą Młodzieżowego Domu Kultury.

- Dokładnie w samo południe 16 maja 
2011 w kinie Zorza otworzyliśmy WATCH 
DOCS – 9. edycję Objazdowego Festiwa-
lu Filmowego. Prawa Człowieka w Filmie. 
- mówi Wojciech Zakrzewski, organizator 

chełmskiej edycji festiwalu. - Ta impreza 
- drugi co do wielkości festiwal fi lmów 
o prawach człowieka na świecie, trzeci co 
do wielkości polski festiwal fi lmowy.

Sala pękała w szwach, a tuż przed se-
ansem otwarcia z krótkim wykładem „Kto 
łamie Prawa Człowieka” wystąpił dr Jakub 

Olchowski z wydziału Politologii Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lub-
linie. Oglądaliśmy „Alę z Elementarza” 
niezwykły dokument o niezwykłej postaci 
– Alinie Margolis-Edelman – tytułowej Ali 
z elementarza Mariana Falskiego. Tło hi-
storyczne epoki nakreślił przed seansem 
dr Adam Puławski z lubelskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej.

Poniedziałkowy (16 maja 2011) seans 
był jednym z dwudziestu, jakie przez na-
stępne dni były do obejrzenia w MDK w ra-
mach Watch Docs – w sumie przez tydzień 
trwania chełmskiej objazdówki (16-23 
maja) chełmianie zobaczyli następujące 
produkcje polskie: Inwentaryzacja, Praw-
da, dobro, piękno - fi lm o Bogdanie Porę-
bie, Sześć tygodni, Świeże wiśnie, Vakha i 
Magomed, Warszawa do wzięcia, Żegnaj 
DDR i zagraniczne: Bałka – trzy historie, 
Dwóch Escobarów, Kongo w czterech ak-
tach, Lekarski dylemat, Milczenie=śmierć, 
Na żywo z Betlejem, Podróż, Nigdzie 
w Europie, W skórze Fidela Castro, Na-
rodziny narodu, Przywódca ma zawsze 
rację, Jak Lillit, Freedom Riders. wz

Tego się chyba nic nie spodzie-
wał. W każdy czwartkowy wie-
czór wakacji dziedziniec przy 
ul. Podwalnej pękał w szwach, 
bo tam właśnie DKF Rewers 
wyświetlał fi lmy Kina Letniego. 
Ponad tysiąc chełmian ogląda-
ło seanse pod gwiazdami!

 
Czwartkowe seanse z Dyskusyjnym 

Klubem Filmowym Rewers zrobiły 
w Chełmie prawdziwą furorę.-  Jeszcze 
się nie zdarzyło, żebyśmy na sean-
sie nie mieli kompletu. Wolne krzesła 
znikają w mgnieniu oka. Tylko ci, któ-

Nocne seanse DKF-u zrobiły wśród chełmian furorę

TYSIĄC CHEŁMIAN W KINIE LETNIM
rzy przyniosą siedzisko ze sobą, albo 
zdecydują się siedzieć na ziemi lub stać 
mają pewność, że obejrzą fi lm w cało-
ści. – mówi Piotr Stelmaszczuk, prezes 
DKF Rewers. –. Nawiązaliśmy do starej 
chełmskiej tradycji – mówi Wojtek Za-
krzewski, pomysłodawca kina pod gwiaz-
dami. - Poza tym w ideę DKF-u od za-
wsze wpisywała się działalność fi lmowa 
i to na wszystkich polach. Dziedziniec 
przy Podwalnej pasował jak ulał. Kino 
Letnie otworzyło tą przestrzeń do no-
wych działań artystycznych.

Początkowo w kinie letnim fi lmy wyświet-
lano co dwa tygodnie – ale już po pierwszych 

dwóch seansach, DKF postanowił wyjść na-
przeciw ogromnemu zainteresowaniu pub-
liczności i  pokazywać fi lmy co tydzień.

Na projekcji 11 sierpnia, organizatorzy do-
liczyli się, że liczba wodzów przekroczyła pół 
tysiąca.  Natalia Zubińska i Marcin Dąbrowski 
siedzieli w III rzędzie i ... byli kompletnie zasko-
czeni, gdy wręczono im - widzom nr 500 i 501 
karnety DKF Rewers  na wszystkie imprezy 
klubu fi lmowego do końca roku. Repertuar to 
głównie lekkie kino weekendowe - „Gwiezdny 
pył”, „Dobry rok”, „Ostatni Król Szkocji” itp. Ale 
nie zabrakło prezentacji produkcji niezależ-
nych – jeden z czwartków poświecono MUL-
TIMEDIAOFF czyli produkcjom niszowym. 

Ostatni seans pobił rekord – na dziedzińcu 
zasiadło 171 osób ! Warto dodać, że Dys-
kusyjny Klub Filmowy Rewers działa przy 
Chełmskim Domu Kultury. (wz)

8 dni festiwalowych seansów, blisko 20 najnowszych produkcji dokumental-
nych i blisko 2,5 tysiąca minut fi lmowych pokazów. Już po raz drugi z rzędu 
Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował chełmską edycję WATCH DOCS 
– czyli 9. Objazdowy Festiwal Filmowy „Prawa Człowieka w Filmie”
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Rektor Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej 
prof. dr hab. Józef Zając 
otrzymał honorowy tytuł 
Chełmianina Roku. Pod-
czas obchodów Dni Cheł-
ma laureat odebrał z rąk 

prezydent Agaty Fisz 
srebrny medal i akt 

nadania tytułu.

Tytuł nada-
wany jest każdego 
roku. Jego laureatem moż-
na zostać tylko raz. Kandydatów do tytu-
łu mógł zgłosić każdy – osoby fi zyczne 
i prawne, organizacje społeczne, stowa-
rzyszenia i instytucje. Zgłoszenia przyj-
mowane były do 31 maja br. Na listę 
kandydatów chełmianie wpisali 6 osób 
– Tadeusza Bonieckiego, Wojciecha 
Hetmana, Zbigniewa Hołysza, Krzysz-
tofa Kołtuna, Waldemara Kozłowskiego 
i prof. dr hab. Józefa Zająca.

Laureata wyłoniła Kapituła, pod prze-
wodnictwem prezydent Agaty Fisz.

Honorowy tytuł „Chełmianina Roku” 
został ustanowiony w 1997 r. Nadawa-
ny jest chełmianom wyróżniających się 
szczególną aktywnością zawodową, 

pracą społeczną, 
zaangażowanym dzia-

łaniem na rzecz innych. Do-
tychczas laureatami tytułu byli: Krzysztof 
Grabczuk, Andrzej Kosior, Witold Grela, 
Dariusz Jabłoński, dr n. med. Wojciech 
Krawczyk, Jolanta Kropp, Longin Jan 
Okoń, Stanisław Adamiak i Grzegorz Gor-
czyca, Zbigniew Lubaszewski. 

Podczas Dni Chełma (17-19 czerwca 
2011) ogłoszono nazwiska laureatów je-
denastej już edycji Nagrody  im. Kazimie-
rza Andrzeja Jaworskiego. Zostali nimi 
w kategorii twórczość literacka i artystycz-
na: Jerzy Tuszewski, w kategorii animator 
kultury Krystyna Mart oraz w  kategorii  
mecenat kultury Krzysztof Kościuk, pre-
zes „Graf”Sp. z o.o. Warto przypomnieć, 
że Nagroda KAJ-a została ustanowiona 

uchwałą Rady Miejskiej w Chełmie 
w lutym 2001 r. Fundatorem nagród jest 
samorząd Chełma. Zgodnie  z usta-
lonym regulaminem laureaci dwóch 
pierwszych kategorii otrzymują brązo-
wą statuetkę (jej autorem jest artysta 
plastyk Józef Jerzy Kierski) oraz na-
grodę fi nansową (5000 zł). Mecenas 
kultury otrzymuje tylko statuetkę.

Prezydent miasta powołała Kapitułę, 
która wyłoniła tegorocznych laureatów. 
W skład Kapituły weszli: Longin Jan 
Okoń, Stanisław Adamiak, Zbigniew 
Lubaszewski, Jerzy Grosman, Elżbie-
ta Bajkiewicz-Kaliszczuk i Waldemar 
Taurogiński. Patron nagrody Kazimierz 
Andrzej Jaworski ps. literacki KAJ uro-
dził się w 1897 roku, w Siedliszczu koło 
Chełma. Był wybitnym pedagogiem, 
poetą, prozaikiem, cenionym tłumaczem 
literatury słowiańskiej, redaktorem i wy-
dawcą miesięcznika literackiego „Kame-
na”. KAJ niemal przez całe życie zwią-
zany był z Chełmem i Ziemią Chełmską. 
Zmarł w Lublinie w 1973 roku. 

Nagroda dla Stowarzyszenia Roz-
woju Lokalnego Automobilklub Chełm-
ski, wyróżnienia dla Nadbużańskiego 
Towarzystwa Kultury i Stowarzysze-
nia Kresy Pamięć i Przyszłość – taki 
był werdykt komisji, która oceniała 
kandydatów zgłoszonych do nagrody 
prezydenta Chełma. Brano pod uwa-
gę aktywność organizacji w danym 
roku, innowacyjność podejmowanych 
działań, umiejętność i skuteczność 
w pozyskiwaniu funduszy, współpracę 
z innymi organizacjami.

Jerzy Tuszewski –  znany dziennikarz 
radiowy, reżyser teatru w Polskim Radiu, 
scenarzysta fi lmów dokumentalnych, po-

chodzący z Chełma i z nim 
nadal związany. Pracę 
zawodową rozpoczął 
w Polskim Radiu, któ-

remu jest wierny do tej 
pory. Stale współpra-

cuje z I Liceum 
Ogólnokształcą-
cym im. Stefana 
Czarnieckiego. 

Jest aktywnym 
członkiem 
chełmskiej 
grupy lite-
rackiej  „Lu-
belska 36”, 

związany 
z Teatrem Zie-

mi Chełmskiej.

NAGRODY NAGRODY 
KAJ-KAJ-aa
OTRZYMALI:

Krzysztof Kościuk – Prezes Zarządu 
Firmy „Graf” Spółka z o.o. Od lat otacza 

opieką fi nansową ogólno-
polskie i międzynarodowe 
działania Chełmskiego 
Domu Kultury. Jest me-
cenasem Formacji Tań-
ców Latynoamerykań-
skich Takt-Graf, która w 

ubiegłym roku 
zdobyła ty-
tuł Mistrza 
Polski 
w kate-
gorii mło-
dzieżowej 
powyżej 
15 lat 
i Formacji 
Tańców 
Latynoa-

merykań-
skich Mały 
Takt-Graf. 

Krystyna Mart – dyrektor Mu-
zeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora 
Ambroziewicza. Wprowadziła nowa-
torskie formy zainteresowania 
działalnością muzeum, 
a przygotowany cykl 
wydarzeń na ubie-
głoroczny jubileusz 
90-lecia Muzeum 
Chełmskiego 
spotkał się z uwa-
gą i uznaniem 
nie tylko wśród 
mieszkańców 
naszego 
miasta. Wy-
różniona 
medalem 
„Zasłużo-
ny kulturze 
Gloria Artis” 
przez Mini-
stra Kultury 
i Dziedzi-
ctwa Na-
rodowego. 
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Organizatorami konferencji było Na-
rodowe Centrum Kultury, Uniwersytet 
Warszawski oraz Urząd Miasta Chełm 
z udziałem Chełmskiej Biblioteki Pub-
licznej i Muzeum Ziemi Chełmskiej.  
Patronat sprawował Bogdan Zdrojewski 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Profesor Katarzyna Chałasińska-
Macukow JM Rektor Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Agata Fisz Prezydent 
Miasta Chełm. 

Konferencja miała charakter nauko-
wy w pełnym tego słowa znaczeniu. Za-
planowanych zostało ponad trzydzieści 
wystąpień wybitnych naukowców głów-
nie z Uniwersytetu Warszawskiego, ale 
uczestniczyli w niej również wykładow-
cy z Uniwersytetu Adama Mickiewicz w 
Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, 
Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej, 
Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej w War-
szawie. 

Podczas wystąpień dokonywane były 
głębokie analizy twórczości   Stanisława 
Brzozowskiego. Analizowano dojrzałość 
dziejową w myśli Stanisława Brzozow-

KONSTELACJE
STANISŁAWA
BRZOZOWSKIEGO

skiego i Cypriana Kamila Norwida. Tematy 
niektórych wystąpień i analiz to: Mickie-
wicz/Brzozowski: zestrojenia, napięcia, 
utopie. Inna analiza nosiła tytuł: Brzozow-
ski – Słowacki. Mocni poeci, poezja mocy, 
jeszcze inna to: Sienkiewicz i Brzozowski 
– dwie drogi polskiej nowoczesności, było 
też wystąpienie nt. Prusa i Brzozowskiego 
„ludzie czasu i zmiany”. Twórczość i prze-
myślenia  Brzozowskiego są inspiracją dla 
wielu publikacji i opracowań naukowych, 
omówienie tematu podczas trzydniowego 
spotkania nie było możliwe.  

Do Chełma w trzecim dniu konferencji 
przyjechało około czterdziestu naukow-
ców. Podczas obrad jako gospodarze 

chcieliśmy ukazać wielowiekową, bogatą 
historię chełmskiej literatury oraz związki 
Brzozowskiego w ziemią chełmską. Zbi-
gniew Waldemar Okoń omówił temat: Tra-
dycje literackie Chełma i ziemi chełmskiej, 
natomiast Zbigniew Lubaszewski wystąpił 
z tematem: Upamiętnienie postaci Sta-
nisława Brzozowskiego na ziemi chełm-
skiej. Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. 
Ambroziewicza przygotowało wystawę pt. 
Stanisław Brzozowski  syn ziemi chełm-
skiej, przygotowana została ze zbiorów 
Muzeum, Chełmskiej Biblioteki Publicznej 
im. M. P. Orsetti w Chełmie oraz Archiwum 
Państwowego w Lublinie.

Należy zaznaczyć, że Chełm i ziemia 

To hasło konferencji  jubileuszowej zorganizowanej w stulecie śmierci  pisarza pochodzącego z 
chełmszczyzny. Trzydniowa debata odbywała się 28 i 29 kwietnia 2011 roku w Pałacu Kazimierzow-
skim Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast 30 kwietnia 2011 roku, dokładnie w setną rocznicę 
śmierci Brzozowskiego w Chełmskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Partyzantów 40.

chełmska pamiętają o tej wybitnej po-
staci - „Legendzie Młodej Polski” - jak 
określił Brzozowskiego w swoim wy-
stąpieniu, Dawid Maria Osiński z In-
stytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Stanisław Brzozowski 
jest patronem jednej z chełmskich ulic 
na Osiedlu „Rejowiecka”. Na terenie 
Maziarni (miejscu urodzenia poety) w 
95. rocznicę śmierci odsłonięto pomnik 
St. Brzozowskiego. 100-lecie urodzin  
w 1978 roku, upamiętnione zostało 
dwoma medalami wydanymi z inicjaty-
wy Chełmskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno Krajoznaw-
czego oraz Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Chełmskiej. Medale znajdują się 
w zbiorach  Muzeum Ziemi Chełmskiej.  
Chełmska Biblioteka Publiczna posia-
da w swoich zbiorach liczne publikacje 
dotyczące postaci St. Brzozowskiego 
oraz dzieła poety, wśród nich są rów-
nież pierwsze wydania Jego książek.  
Medale, wydawnictwa, fotografi e poety 
i okolic miejsca, w którym się urodził, 
zaprezentowane zostały na okolicznoś-
ciowej wystawie i były znakomitym uzu-
pełnieniem trzydniowej konferencji. Jak 
podkreślali prelegenci podczas swoich 
wystąpień, chełmska sesja była znako-
mitym dopełnieniem nie tylko konferen-
cji, ale również odkryła wśród znawców 
twórczości Brzozowskiego, nieznane 
fakty z Jego życia i twórczości, przy-
bliżyła naukowcom tą wybitną postać, 
dając inspiracje do dalszych analiz oraz 
badań twórczości pisarza i fi lozofa okre-
su Młodej Polski. 
 Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk
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„THANK YOU ANDY” TOMASZA  
BARCZYKA W GALERII 72

Wystawą fotografi i – a jakżeby inaczej  
- rozpoczęli świętowanie 50-lecia swego 
istnienia członkowie Foto-Klubu Ziemi 
Chełmskiej. Dla członków klubu i mia-
sta to data znamienna, bo Fotoklub od 
początków swego istnienia był ważnym 
punktem na kulturalnej mapie Chełma. 
Od  zarania był także imprezą niezależ-
ną, samodzielną i samofi nansującą się, 
bo każdy z członków co miesiąc zrzuca 
się na czynsz klubowej siedziby przy 
ul. Lubelskiej. Do pamiątkowego zdjęcia 
podczas jubileuszowego (15 kwietnia 
2011) wernisażu w I LO ustawili się: 
Lech Radwański, Edmund Fladrzyński, 
Grzegorz Zabłocki, Dariusz Kostecki, 
Leszek Samocki, Piotr Bakun, Paweł 
Klajnert, Wojciech Derlak, Andrzej 
Holly, Jarosław Tulikowski (nieobecni: 
R.Karczmarski, M.Popielnicki) . (wz)

50 LAT BEZ STATUTU I LEGITYMACJI

Wernisaż wystawy rysunku 
i malarstwa Elizy Wiszniew-
skiej odbył się w Młodzieżo-

wym Domu Kultury w Chełmie. 
Miejsce na pierwszą indy-

widualną wystawę wybrano 
nieprzypadkowo – to właś-
nie w MDK młoda artystka 

stawiała swe pierwsze kroki 
pod okiem Krystyny Rutyny 
i Jerzego Matysiaka. Potem 
już były studia na wydziale 

matematyczno-przyrodniczym 
lubelskiego KUL a po dyplomie 
Eliza Wiszniewska wstąpiła do 

Kunstakademie w Dussel-
dorfi e, gdzie dziś studiuje na 

wydziale scenografi i.
(wz)

Z CHEŁMA
DO KUNSTAKADIEMIE
W DUSSELDORFIE

Po raz pierwszy – w blisko czterdzie-
stoletniej historii Galerii 72 – pokazana 
została twórczość artysty urodzonego 
w Chełmie, którego młodzieńcza wrażli-
wość estetyczna – jak sam to podkreśla 

– kształtowała się w oparciu o prezenta-
cje  w miejscu, do którego sam został te-
raz zaproszony. Z tej okazji artysta przy-
gotował specjalny zestaw prac, z których 
część  miała pokaz  premierowy. 

Od gwiazdy opery Bożeny Zawiślak-Dolny począwszy, przez 
wielkiego Aloszę Awdiejewa, wirtuoza gitary Dominica Millera 
i fantastyczną Annę Marię Jopek, aż do Nocnej Zmiany Bluesa, 
czy Wolnej Grupy Bukowiny – te wielkie i znane postacie, koncer-
ty i recitale organizuje z myślą o muzycznych (choć 
nie tylko) gustach Chełmski Dom Kultury. I trzeba 
przyznać, że wywiązuje się z tego zadania znako-
micie, dzięki czemu tu na miejscu, w Chełmie spo-
kojnie i dość często można pójść na koncert gwiazd 
wielkiego formatu. Czy jest na to zapotrzebowanie? 
Komplety na widowni Operowej Gali Noworocznej, 
recitalu Aloszy Awdiejewa czy wspólnego koncertu 
gitarzysty Stinga – Dominica Millera improwizują-
cego na scenie Chełmskiego Domu Kultury z Anną 
Marią Jopek, to wszystko wystarczy za komentarz 
czy najbardziej pochlebną recenzję. Pozostaje tylko 
liczyć na to, że ChDK nie spuści z tonu i dalej będzie 
nas zaskakiwał nowościami. A kilka ostatnich se-
zonów koncertowych już pokazało, że Chełmianie, 

po części z wygody, bo do ChDK jest zawsze bliżej niż do lu-
belskiej czy warszawskiej opery czy fi lharmonii, a po części 
z potrzeby zaspakajania swych kulturalnych gustów z chęcią 
na imprezy do domu kultury przychodzą.

KONCERTOWY CHADEK !!!
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Wystawa Lata dwudzieste, lata trzydzieste 
w Chełmie ma na celu ukazanie przeszłości 
miasta przez pryzmat zabytków - różnorod-
nych pamiątek, fotografi i, dokumentów, 
dzieł sztuki i przedmiotów codziennego 
użytku - zdeponowanych w muzeum jako 
materialne dowody minionych lat. 

CHEŁM,
JAKIEGO
JUŻ NIE MA 

Tą podróż w przeszłość, dzięki na-
szej wyobraźni, ułatwiają prezentowane 
na wystawie - między innymi - fotografi e 
i obrazy, wykonane przez Zenona Waś-
niewskiego, mieszkającego i tworzące-
go w Chełmie w latach 1921-1942 oraz 
jego rzeczy osobiste, a także dzieła 
dwóch absolwentów Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie: Władysława 
Ukleji, artysty malarza, działającego 
w Chełmie do 1945 roku oraz Witolda Ol-
pińskiego, malarza i nauczyciela rysun-
ku w Gimnazjum im. S. Czarnieckiego 
w latach 1926 - 1935. 

Na uwagę zasługują fotografi e gma-
chu Magistratu przy ulicy Lubelskiej, 
w którym miały swoją siedzibę władze 
miasta, ale także kinoteatr dźwiękowy 
wielokrotnie zmieniający nazwę, jak 
i właścicieli. Początkowo kinoteatr znany 
był pod nazwą „Wersal” , później „Ton”, 
„Tęcza” , od 1936 roku „Corso” , a od 
kwietnia 1939 roku do wybuchu drugiej 
wojny światowej pod nazwą „Skala”.

O istnieniu chełmskich amatorskich 
grup teatralnych przypominają ekspono-
wane programy i afi sze teatralne, mię-
dzy innymi przedstawień wystawianych 
przez Sekcję Dramatyczną późniejszy 
Teatr Ziemi Chełmskiej.

Przed chełmską publicznością wystę-
powali najwybitniejsi artyści, tacy jak: 
Eugeniusz Bodo, Dora Dobkowska, pri-
madonna Ada Sari, Hanka Ordonówna, 
Jan Kiepura, gwiazda polskiej operetki 
Lucyna Messal, primadonna opery wie-
deńskiej Rena Pfeiffer-Lax, primabaleri-
na Teatru Wielkiego w Warszawie Halina 
Szmolcówna. Koncertowały lokalne ze-
społy muzyczne i chóry, m.in.: „Kwar-
tet Smyczkowy” i „Zespół Salonowy” 
pod dyrekcją Aleksandra Wilczyńskiego 
oraz chór „Lutnia”.

Rozwój lokalnej prasy dokumentują wy-
brane numery takich gazet, jak: tygodnik  
„Zwierciadło” niezależne pismo demo-
kratyczne redagowane przez Kazimierza 
Czernickiego, działacza społecznego, 
właściciela drukarni, tygodnik regionalny 
„Kronika Nadbużańska”, „Echo Chełm-
skie” oraz miesięcznik „Kamena”, pismo 
literackie redagowane przez Kazimierza 
Andrzeja Jaworskiego i Zenona Waśniew-
skiego. 

O wielokulturowości Chełma przypomi-
nają zabytki architektury sakralnej - udo-
kumentowane na fotografi ach - od wieków 
istniejąca w panoramie, górująca nad 
miastem sylweta dawnej katedry unickiej 
- Bazyliki pw. Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny i wysokiej dzwonnicy, malow-
nicza bryła kościoła rzymskokatolickiego 
pw. Rozesłania Św. Apostołów, cerkiew 
prawosławna pw. Św. Jana Teologa i nie-
istniejące dzisiaj świątynie jak: kościół pw. 
Świętego Ducha, cerkiew garnizonowa 65 
Moskiewskiego Pułku Piechoty Jego Wy-
sokości Mikołaja II, cerkiew Ikony Matki 
Bożej Włodzimierskiej, kaplica Świętych 
Cyryla i Metodego, Stara Synagoga. 

Ze zbioru fotografi i dokumentujących 
wydarzenia historyczne wybrano m.in. ta-
kie, które przedstawiają pobyt w Chełmie 
Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 
uroczystości odznaczenia sztandaru I Puł-
ku Szwoleżerów Krzyżem Orderu Virtuti 
Militari w marcu 1921 roku oraz prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Moś-
cickiego uczestniczącego w uroczystości 
odsłonięcia Pomnika Poległych Żołnierzy 
7 pułku piechoty Legionów na terenie ko-
szar, we wrześniu 1933 roku.

Rozwój przestrzenny miasta, jego 
rozbudowę ukazują plany i fotografi e do-
tyczące budowy nowoczesnej dzielnicy 
„Nowe Miasto – Dyrekcja”, które miało 
być rozmieszczone na skłonie „Górki Ka-
tedralnej”, na rzucie stylizowanego orła, 
harmonijnie wkomponowane w krajobraz, 
z piętrowymi, krytymi czerwoną dachów-

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wikto-
ra Ambroziewicza w Chełmie przygoto-
wało wystawę „Żydzi w Chełmie”,  pre-
zentującą w zarysie historię chełmskich 
Żydów,  życie codzienne, aktywność 
społeczną i polityczną oraz kulturę. 
Wyeksponowane zostały archiwalia 
i fotografi e oraz judaika przybliżające 
kulturę i zwyczaje narodu żydowskiego.
Żydzi zamieszkiwali Chełm od końca 
średniowiecza i zajmowali w dziejach mia-
sta istotne miejsce, będąc jedną z głów-
nych grup etnicznych obok Polaków i Ru-
sinów. Przedstawiciele wszystkich nacji  
tworzyli podstawy życia ekonomicznego 
i działali we władzach samorządowych 
Chełma, rozwijali działalność kulturalną. 
Kres tej koegzystencji nastąpił w tra-
gicznych latach II wojny światowej, która 

BYLI ŻYDZI W CHEŁMIE 
przyniosła zagładę ludności żydowskiej. 
Pierwsza tak szeroka prezentacja spo-
łeczności żydowskiej w Chełmie spot-
kała się z dużym zainteresowaniem 
zwiedzających (1694 osoby). Trwałym 
śladem przedsięwzięcia wystawienni-
czego jest bogato ilustrowane wydawni-
ctwo - do nabycia w stoiskach sprzedaży 
w Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie.
Wystawa powstała dzięki współpracy z: 
Archiwum Państwowym w Lublinie, Ar-
chiwum Państwowym w Lublinie Oddział 
w Chełmie, Chełmską Biblioteką Publiczną 
im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Wo-
jewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 
w Lublinie Delegatura w Chełmie, Muzeum 
Lubelskim w Lublinie, Muzeum Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego we Włoda-
wie, Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie, 

Szkołą Podstawową nr 4 w Chełmie oraz 
osobami prywatnymi. 

Zrealizowano przy pomocy fi nanso-
wej: Województwa Lubelskiego, Urzędu 

ką domami. Prace projektowe w ramach 
Spółdzielni Artystycznej w Warszawie 
wykonali dwaj architekci: Adam Kun-
cewicz oraz Adam Paprocki. Niestety 
projekt nie został w całości zrealizowa-
ny. Do września 1939 r. zdążono zreali-
zować jedynie połowę urbanistycznego 
założenia. 

Wystawa Lata dwudzieste, lata trzy-
dzieste w Chełmie została przygotowana 
przy współpracy Muzeum Ziemi Chełm-
skiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie 
z Archiwum Państwowym w Lublinie 
w oparciu o zbiory własne muzeum oraz 
Archiwum Państwowego w Lublinie, 
APL Oddział w Chełmie, Chełmskiej 
Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny 
Orsetti w Chełmie, Muzeum Wsi Lubel-
skiej w Lublinie, Muzeum Zamojskiego 
w Zamościu, Narodowego Archiwum 
Cyfrowego w Warszawie, Teatru im. 
Juliusza Osterwy w Lublinie, Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lub-
linie Delegatury w Chełmie, I Liceum 
Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckie-
go w Chełmie, Parafi i Prawosławnej pw. 
św. Jana Teologa w Chełmie, Parafi i pw. 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Chełmie oraz osób prywatnych. 

 Oprac. Krystyna Mart

Miasta Chełm, Banku Spółdzielczego 
w Chełmie, Przedsiębiorstwa Wielo-
branżowego „Melix” Sp. z o. o. Chełm.

 Opracowała Beata Mojska-Zając
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autor: Mart Krystyna, 
Wasiuta Zofia (red.)
stron: 55
format: 31x21cm
rok: 2010
wydawca: Muzeum Ziemi 
Chełmskiej w Chełmie
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-89942-18-0
opis: Katalog towarzyszą-
cy wystawie międzydziałowej, zorganizowanej z okazji 
jubileuszu 90-lecia Muzeum Ziemi Chełmskiej. Zawiera 
wstęp, teksty dotyczące poszczególnych działów (historii 
ich powstania i prezentowanych eksponatów) oraz część 
katalogową. Całość wzbogacona zdjęciami muzealiów, 
wśród których były także liczne udostępniane zwiedzają-
cym po raz pierwszy.
 (oprac.: S. Przybylewska)
Publikacja do nabycia w cenie 20 zł w sklepie muzealnym 
Zielona Witryna przy ul. Lubelskiej 57/ róg Podwalnej w 
Chełmie.

autor: Mart Krystyna, Lu-
baszewski Zbigniew
stron: 152
format: 23x16 cm
rok: 2010
wydawca: Muzeum Ziemi 
Chełmskiej w Chełmie
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-89942-19-7
opis:
Publikacja składa się ze wstępu, części dotyczącej róż-
nych dziedzin życia chełmskich Żydów (historia społecz-
ności żydowskiej, rozwój kultury żydowskiej, miejsca 
egzystowania i działalności Żydów chełmskich: ulice, 
nieruchomości, zakłady, instytucje, szkoły, synagogi) 
oraz części poświęconej znanym chełmskim Żydom. Na 
końcu zamieszczony jest słownik najważniejszych pojęć 
związanych z życiem i obyczajami żydowskimi. Publika-
cja zawiera liczne reprodukcje dokumentów, fotografi e. 
 (oprac.: S. Przybylewska)
Publikacja do nabycia w cenie 25 zł w sklepie muzealnym 
Zielona Witryna przy ul. Lubelskiej 57/ róg Podwalnej w 
Chełmie.

SkarbySkarby
przeszłościprzeszłości

ŻydziŻydzi
w Chełmiew Chełmie

autor: Buko Andrzej
stron: 239
format: 24x17cm
rok: 2009
wydawca: Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN w Warszawie
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-89499-62-2
opis: Publikacja ma na celu 
przybliżenie różnym odbiorcom 
problematyki związanej z nie-
zwykłym obiektem. „Czytelnik 
znajdzie w niej podstawowy 
aparat naukowy umożliwiający samodzielne poruszanie się 
w złożonej tematyce badań. Pozycje bibliografi czne o zna-
czeniu kluczowym włączono w odpowiednie partie tekstu, 
natomiast szerszy wybór przydatnej literatury zamieszczono 
w bibliografi i. Wprowadzeniem do problematyki badawczej 
jest rozdział I, w którym zamieszczono zarys wczesnych 
dziejów ziemi chełmskiej, usytuowanej newralgicznej strefi e, 
bo na dawnym pograniczu Polski i Rusi.” 
 (oprac.: S. Przybylewska)
Publikacja do nabycia w cenie 35 zł w Sklepie muzealnym Zielo-
na Witryna przy ul. Lubelskiej 57/ róg Podwalnej w Chełmie.

Stołpie. Tajemnice Stołpie. Tajemnice 
kamiennej wieżykamiennej wieży

Zbiór opowiadań Arkadiusza Sanna 
30 milionów za frajer to kolejna pozycja 
chełmianina, autora powieści Exodus i 
Biały kamyk.  Tematem książki są głów-
nie problemy społeczno-obyczajowe, 
bliskie autopsji każdego czytelnika, ale 
doprawione szczyptą swoistego „sannow-
skiego” humoru. Niewątpliwą zaletą jest 
wyłaniająca się z lektury mądrość  - ta naj-
starsza i niepodważalna - przekazywana 
z pokolenia na pokolenie, ale wywiedzio-
na z analizy wydarzeń współczesnego 
życia codziennego. Całość pozbawiona 
jest jednak nielubianego moralizatorstwa 
i pouczania. Tu każdy sam musi doczytać 
to, co nienapisane, nienazwane, ale suge-
stywnie przedstawione poprzez postacie 
i ich historie. Kolejne kartki pozostawiają 
wrażenie obcowania z obserwatorem, 
który potrafi  zatrzymać kadr i przyjrzeć się 
sytuacji nie tylko od zewnątrz, ale także 
z perspektywy emocji samego bohatera. 
To sprawia, że lektura – z pozoru lekka i 
„do poduszki” – zmusza do refl eksji i do 
zadumy, także nad własnym życiem.

Arkadiusz Sann, 30 milionów za frajer, 
format 14x20,5, oprawa miękka, stron 
168.

Wydawnictwo TAWA polecaWydawnictwo TAWA poleca

Album Wydawnictwa TAWA  pt. Chełm-
skie parki  jest czwartym tomem serii 
Chełmskie, ukazującej się od roku 2008. 
Poprzednie części to: Chełmskie krajobra-
zy, Chełmskie osobliwości przyrodnicze, 
Ścieżkami pogranicza. Tekst najnowszej 
publikacji (polsko-angielskiej) przygotował 
znany chełmski regionalista Zbigniew Lu-
baszewski, który wykorzystał do opraco-
wania literaturę przyrodniczą i historyczną 
oraz materiały zgromadzone w Delegatu-
rze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków w Chełmie, zwłaszcza dokumenta-
cję ewidencyjną poszczególnych obiektów 
parkowych. Barwną prezentację wybra-
nych obiektów parkowych ziemi chełmskiej 
(m.in.: Świerże, Srebrzyszcze, Dębina, Ka-
nie, Rejowiec, Chojno Nowe, Raciborowice 
oraz malownicze parki chełmskie) uzupeł-
nia część tekstowa prezentująca podstawo-
we informacje o obiektach parkowych – od 
ich założenia po współczesność. Walorem 
albumu, wydanego na papierze kredowym, 
są kolorowe zdjęcia, wykonane głównie 
przez działaczy Komisji Ochrony Przyrody, 
ale także – porządkujące całość – tabe-
laryczne zestawienie chełmskich parków 
podworskich, z podziałem na gminy.

Chełmskie parki oprac. Zbigniew 
Lubaszewski, format: 21,5x30, oprawa 
twarda, stron 88.

– czasopismo naukowe studentów PWSZ w Chełmie;
Wydawca: Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie;
Redakcja: Z. Gardziński, B. Kucharska,  D. Staszczyk;
Zawartość: wprowadzenie i 5 artykułów dotyczące współ-
pracy polskich i ukraińskich szkół wyższych w kontekście 
procesu bolońskiego, wprowadzenie i 5 artykułów stanowią-
cych rezultat studenckiej konferencji naukowej pt. „20-lecie 
samorządu chełmskiego w ocenie młodego pokolenia” 
oraz w dziale „Studia i rozprawy” – 8 artykułów z dziedziny 
historii lotnictwa, pedagogiki i literatury XVII w.

Publikacja do nabycia w cenie 10 zł w Chełmskim Towarzystwie Naukowym.

– książka jest wynikiem wymiany doświadczeń pracowni-
ków naukowych z Polski, Słowacji i Ukrainy;
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe;
Redakcja: P. Mazur, D. Sikora; 
Zawartość:  wstęp części I zawiera 16 artykułów, w których 
ukazano edukację i wychowanie w kontekście podstawo-

wych środowisk socjalizacyjnych. Część II zawiera implikacje praktyczne edukacji 
i wychowania składającą się z 18 artykułów. Celem niniejszej publikacji jest 
ukazanie znaczenia procesu wychowawczo dydaktycznego dla wszechstronnego 
rozwoju ucznia, a odbywającego się w różnych środowiskach.

 – książka jest pokonferencyjnym  dziełem rozważań i 
wymiany myśli przedstawicieli różnych dyscyplin, łączących 
nauczanie języka obcego w perspektywie społecznej oraz 
optymalizacja tego nauczania;
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkła Zawodowa
w Chełmie;
Redakcja: J. Knieja, T. Zygmunt, Ł. Brzana;
Zawartość: wprowadzenie i 8 rozdziałów. 
Rozdział I dotyczy rozważań językoznawczych opisanych 
w 12 artykułach. Kolejny rozdział Tekst jako płaszczyzna 
rozwiązań glottodydaktycznych przedstawiony w 4 artyku-

łach. Miejsce przekazu w procesie glottodydaktycznym – opisane w 4 artykułach 
rozdziału III. Następne 10 artykułów zawartych w IV rozdziale poświęcono glotto-
dydaktyce w szkole wyższej. Artykuły w rozdziałach V i VI dotyczą rozważań litera-
turoznawczych i kulturoznawczych. Rola języka ojczystego na lekcji języka obcego 
oraz Praktyczne zastosowania – zostały opisane w ostatnich  dwóch rozdziałach.

SCIENTIA Nr 4SCIENTIA Nr 4

Współczesne StrategieWspółczesne Strategie
i Wyzwania Edukacyjnei Wyzwania Edukacyjne

Literaturoznawstwo, językoznawstwoLiteraturoznawstwo, językoznawstwo
i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazui kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu
we współczesnej glottodydaktycewe współczesnej glottodydaktyce
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Projekt „Zakład Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych regionu chełmskiego i 
rekultywacja składowisk odpadów” 

Trwa realizacja projektu „Zakład Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych regio-
nu chełmskiego i rekultywacja składowisk 
odpadów”. Wartość inwestycji wynosi 
43 746 749 zł, zaś wielkość  dofinansowa-
nia z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko to 26 114 685 zł.

Celem projektu jest stworzenie spój-
nego dla całego Związku Komunalnego 
Gmin Ziemi Chełmskiej systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi, 
który obejmie zbieranie, transport, odzysk 
i unieszkodliwianie odpadów i pozwoli 
podnieść standard usług we wszystkich 
gminach. Przedmiotem projektu jest: 
budowa Zakładu Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych dla regionu chełmskiego, 
rekultywacja 12 składowisk odpadów w 
obrębie obszaru Związku Komunalnego 
Gmin Ziemi Chełmskiej, edukacja ekolo-
giczna, zakup pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów – w związku z planowa-
nym dla zabudowy wysokiej zbieraniem 
odpadów w systemie dwupojemnikowym. 

Nowoczesny Zakład Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu

W miejscowości Srebrzyszcze koło 
Chełma powstał Zakład Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych o wydajność ok. 
26.000 Mg. Stanowi on  część komplek-
sowego zespołu obiektów, takich jak sor-
townia, kompostownia, linia do produk-
cji paliwa alternatywnego i składowisko 
odpadów balastowych.

Przewidziano w nim procesy technolo-
giczne tj.: sortowanie odpadów komunal-
nych, sortowanie odpadów pochodzących z 
selektywnej zbiórki, przygotowanie surowca 
do produkcji paliwa alternatywnego, kom-
postowanie odpadów organicznych oraz 
odpadów zielonych zebranych selektywnie, 
przyjmowanie, czasowe magazynowanie i 
wysyłka do utylizacji zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, przyjmowanie 

zużytego  wyposażenia gospodarstw domo-
wych (odpadów wielkogabarytowych, 
demontaż, przyjmowanie odpadów budow-
lanych, składowanie balastu, pozostałego po 
przejściu odpadów przez zakład, składowi-
sko odpadów azbestowych.

Na szczególną uwagę w zakresie rozwią-
zań technologicznych zasługuje przygotowa-
nie paliwa alternatywnego. W zaproponowa-
nym systemie gospodarowania odpadami 
komunalnymi występują w znacznych ilo-
ściach odpady, które ze względu na jakość nie 
przedstawiają wartości jako surowce wtórne, 
ale posiadają dobre właściwości energetycz-
ne. Z uwagi na sąsiedztwo Cementowni 
Chełm i możliwość utylizacji w piecach 
cementowych, produkcja paliwa alternatyw-
nego stanowi ważny element zakładu.

Rekultywacja dwunastu składowisk

7 września 2010 roku w Chełmie podpisana 
została umowa na rekultywację składowisk. W 
wyniku przetargu nieograniczonego „Rekul-
tywacja istniejącego składowiska odpadów w 
Srebrzyszczu i pozostałych gminnych składo-
wisk” wyłoniony został wykonawca – Zakład 
Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z 
o.o. z siedzibą w Świdnicy. W ramach kontrak-
tu rekultywacji zostaną poddane następujące 
składowiska: Srebrzyszcze, Pawłów, Kolonia 
Strzelce, Dubienka, Strachosław, Leśniowice, 
Władysławów, Wojsławice, Żmudź, Bytyń, 
Uchanie i Kobyle. Składowiska położone są na 
terenie gmin, wchodzących w skład Związku 
Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej. W 
2010 roku przeprowadzona została rekulty-

wacja składowisk w następujących gminach: 
Leśniowice, Wola Uhruska, Kamień i Uchanie. 
Prace rekultywacyjne na pozostałych składowi-
skach będą prowadzone w 2011 roku.

Dostawa pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów

W dniu 17 września 2010 roku w Chełmie 
zawarta została umowa na dostawę pojem-
ników do selektywnej zbiórki odpadów. W 
wyniku przetargu nieograniczonego wybrana 
została oferta EKOTECH z siedzibą w Jarosła-
wiu. W ramach umowy PGO Sp. z o.o. zaku-
piło 400 pojemników typu „dzwon” o pojem-
ności 2,5 m3 i 100 pojemników o pojemności 
1,5 m3.  Pojemniki będą ważnym elementem 
planowanego systemu zbiórki odpadów selek-
tywnych, zostaną rozmieszczone na terenie 
Chełma wiosną 2011 roku i będą służyć do 
zbierania tzw. „suchych odpadów”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpa-
dami Sp. z o.o.

www.pgo.chelm.pl pgo@pgo.chelm.pl

Robią porządek ze śmieciami
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