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Dajcie
kulturę

na pierwszą stronę !
Fotografie z wernisaży, koncertów, wystaw i wieczorków poetyckich – nie ma tygodnia, żeby w chełmskiej kulturze coś się
nie wydarzyło – ale zapis tych chwil, bądź
umyka, bądź po prostu zostaje w naszych
aparatach. Postanowiliśmy to zmienić
- wraz z ukazaniem się pierwszego numeru
Kultury Chełmskiej – rozpisaliśmy konkurs
na fotoreportaż z Nocy Kultury. Nagrodą
był druk zwycięskiej fotografii na pierwszej
stronie naszego pisma. W ustalonym terminie wpłynęły 4 fotoreportaże – zdjęcie

ze zbioru zwycięskiego, autorstwa Jakuba
Obucha, drukujemy na pierwszej stronie.
Chcielibyśmy zapoczątkować w ten
sposób zwyczaj na łamach naszego
czasopisma – każdy, kto pośle nam materiał (z fotografiami) z imprezy kulturalnej
w Chełmie pod adres: kulturachelmska@wp.pl, automatycznie stanie do
konkursu – najlepsze zdjęcie obrazujące
życie kulturalne Chełma trafi na pierwszą
stroną Kultury Chełmskiej !
Formuła jest całkowicie otwarta – cze-

kamy na pojedyncze fotki, czekamy na
relacje i fotoreportaże. Prosimy tylko
o dokładne opisywanie zdjęć i podanie
namiarów na autora wraz z dopiskiem
o wyrażeniu zgody na publikację na łamach Kultury Chełmskiej.
Chcemy, żeby Kultura Chełmska
była pismem w którym zaprezentują się
wszystkie nurty działalności kulturalnej
Chełma, dlatego zapraszamy do współpracy a przede wszystkim, do współtworzenia naszego pisma !
redakcja

AKSJOLOGICZNE ASPEKTY
DYSKURSU HUMANISTYCZNEGO
Instytut Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie był gospodarzem międzynarodowej konferencji pt. Aksjologiczne
aspekty dyskursu humanistycznego.
Pieczę nad przygotowaniem i przebiegiem sesji naukowej pełnili pracownicy
naukowi Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie i PWSZ Chełm
– prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dr Adam Siwiec oraz dr Dominika
Staszczyk.
Konferencja w zamyśle organizatorów
miała się koncentrować wokół problematyki aksjologicznej, stanowiącej
współcześnie przedmiot zainteresowania przedstawicieli różnych dyscyplin.
Nie dziwi zatem, że na zaplanowany
trzydniowy cykl obrad przybyli do Chełma badacze zajmujący się rozmaitymi
dziedzinami nauki, przede wszystkim
językoznawcy, historycy, dydaktycy
i filozofowie związani z najważniejszymi
ośrodkami naukowymi w Polsce i poza
jej granicami (m.in. Uniwersytet w Debreczynie, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku na Słowacji, Univerzita Palackeho
w Czechach, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystywania Zasobów Naturalnych w Równem na Ukrainie, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet
Warszawski, Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet
Lubelski, Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
w Kielcach i Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy). Przyjemnym
uzupełnieniem zorganizowanej sesji stał
się objazd naukowy po regionie zatytułowany „Architektura i sztuka regionu
nadbużańskiego. Przykład wielokulturowości na obszarze pogranicza”.
W swych wystąpieniach przybyli na
sesję naukowcy poszukiwali paraleli
i zależności między aksjologią: a językoznawstwem (prof. dr hab. Bogdan
Walczak), wartościami a obrazem przeszłości (dr hab. Marek Woźniak), a także między kulturą a naturą (dr Wojciech
Daszkiewicz). Część wygłoszonych
referatów dotyczyła aksjologicznego
wymiaru rozmaitych zjawisk, w tym np.
dyskursu o kondycji kultury współczesnej
(prof. dr hab. Tadeusz Szkołut), antynomii
swój-obcy (prof. dr hab. Andrzej Stępnik)
czy grzeczności (mgr Milena Zgierska).
Badacze chętnie również koncentrowali
się na opisie wybranej kategorii wartości,
np. narodowych w rozumieniu gimnazjalistów (dr Iwona Morawska, dr Małgorzata
Latoch-Zielińska), hedonistycznych we
współczesnych toastach (mgr Ewa Grabiec) czy politycznych i religijnych w starożytnym Rzymie (dr Henryk Kowalski),
a także dociekali, czy w kategoriach jakości aksjologicznych można rozpatrywać np. tradycję (prof. dr hab. Barbara
Myrdzik), ludyczność (dr Magdalena Piechota, dr Paweł Nowak), kpinę w tekstach

felietonistycznych (prof. dr hab. Maria
Wojtak) czy płeć we współczesnej poezji
(dr Ewa Dunaj). I wreszcie niezwykle interesującym dla zaproszonych naukowców
był proces wartościowania m.in. w opisie
leksykograficznym (prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski), w czeskich porównaniach frazeologicznych (prof. dr hab.
Mieczysław Balowski), w wypowiedziach
komentatorów siatkarskich (mgr Beata
Jarosz) czy w architekturze chełmskiej
przełomu XIX i XX wieku (mgr Zygmunt
Gardziński). Prelegentów interesowały
także inne zagadnienia, a wśród nich
m.in.: świat wartości młodzieży (prof.
dr hab. Małgorzata Karwatowska), wartości związane z wyborem imion dla
dzieci (prof. dr hab. Mariusz Rutkowski,
dr Adam Siwiec), „piękno” w tekstach
średniowiecznych (prof. dr hab. Andrzej
Sieradzki), historycy wobec polityki historycznej (dr hab. Robert Litwiński).
Symplicystyczny przegląd zagadnień,
stanowiących przedmiot zainteresowania
badaczy biorących udział w konferencji
poświęconej aspektom aksjologicznym
obecnym w dyskursie humanistycznym,
dowodzi, iż zasadności roztrząsania zarówno problemów wielokrotnie eksplorowanych, jak i poszukiwania osobliwości
dotychczas nieopisanych. Wobec tych
okoliczności istotnym jest fakt, że podjęte
w czasie obrad próby zgłębiania rozmaitych zjawisk aksjologicznych utrwalone
zostaną w przygotowywanej monografii.
Beata Jarosz
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Zdrowych i spędzonych
w rodzinnym gronie
Świąt
Bożego Narodzenia.
Szczęśliwego Nowego
Roku,
żeby przyniósł
ze sobą spełnienie marzeń,
spokój i ukojenie.
Ludziom kultury
- szczęścia i pomyślności
– weny w tworzeniu,
uporu w animowaniu,
konsekwencji w działaniu,
przychylności
decydentów
i hojności sponsorów
oraz mecenasów
życzy zespół
Kultury Chełmskiej

Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Pocztowa 41, Urząd Miasta Chełm, Muzeum
Ziemi Chełmskiej, Chełmski Dom Kultury,
Chełmska Biblioteka Publiczna, TAWA
na ul. Krzywej, „Technobud” Hotel Kamena, 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 „Kozak” – 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 Lekarzy Rodzinnych ul. I Armii W.P. 41 C „FAN
KULTURY” ul. Lwowska 1, „Unident” Waśniewskiego 13, OPUS it Jaskinia Solna
„Barbórka” - Lubelska 52, Lubelski Urząd
Wojewódzki w Lublinie Delegatura w Chełmie – pl. Niepodległości 1, Salon Fryzjerski
„PROFESJONAL” ul. Reformacka 28, SP
Szpital Specjalistyczny w Chełmie ul. Ceramiczna 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.
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„TAKT”
ZATAŃCZYŁ
W WILNIE
Dziewiąte miejsce wywalczyła na zorganizowanych w stolicy Litwy Mistrzostwach Świata Formacji
Latynoamerykańskich formacja „Takt” z Chełma.
Podopieczni Romana i Moniki Pawelców i co warto dodać aktualni Mistrzowie Polski uplasowali się
poza podium, za ekipami z Litwy, Rosji, Niemiec
i Austrii. (3 grudnia 2011).

ŻYCIE
KOCHAM CIĘ
NAD ŻYCIE

MUZYCZNY SZTORM
NA 500 GARDEŁ!

Kochankowie Sally
Brown, Zejman i Garkumpel, Mechanicy Szanty – w
sobotę, 1 października roku
2011 pół tysiąca miejsc sali
widowiskowej Chełmskiego
Domu Kultury wypełniło sie
po brzegi za sprawą I-go
Chełmskiego Festiwalu
Szantowego.
Głównym organizatorem
było Stowarzyszenie Klub Żeglarski Chełm, zaś inicjatorem
i pomysłodawcą jego komandor Dariusz Wojciechowski.
Warto dodać, że koncert odbył
się w Międzynarodowy Dzień
Muzyki.
Po koncercie część osób
przeniosła się do Kawiarni
Artystycznej DeCaffencja,
gdzie było jeszcze goręcej.
Poczuliśmy prawdziwie
„morski” klimat. Kto nie był
niech naprawdę żałuje. - Do
zobaczenia! Ahoj!
(mdm)

„LOVE FOR SALE”
- ZADUSZKI JAZZOWE 2011
Edyta Geppert to prawdziwa mistrzyni budowania
nastroju. Każda fraza piosenki w jej wykonaniu pełna jest głębokich uczuć, od tęsknoty, przez miłość,
aż po ból. Właśnie takich emocji wraz z artystką,
doznawała chełmska publiczność podczas październikowego koncertu, który złożył się w jeden
wspaniały, śpiewany spektakl.
Występ zakończyły entuzjastyczne brawa i bisy
z koronnym utworem „Och, życie kocham cię nad życie” oraz przepiękne róże przekazane w imieniu Pani
Prezydent - Agaty Fisz.
Przykro nam jedynie, że dla tak wielu osób zabrakło biletów. Tym razem nasza sala widowiskowa
okazała się zbyt mała by pomieścić wszystkich wielbicieli talentu Pani Edyty. Postaramy się, by odwiedziła nas ponownie, podczas przyszłorocznej trasy
koncertowej.
mm

4 listopada w Kawiarni Artystycznej DeCaffencja w ChDK wystąpili
młodzi wokaliści ze Studia Jazzu i Muzyki Rozrywkowej J`Sound oraz
muzycy pod wodzą Kuby Piotrowskiego, którzy zgotowali nam wieczór pełen pięknej muzyki.
W koncercie usłyszeliśmy standardy muzyki jazzowej, między
innymi: „Fly me to the moon”, „Girl from Ipanema”, „Love for Sale”.
Nie zabrakło także swingujących wersji pięknych piosenek Agnieszki
Osieckiej, Jeremiego Przybory, Jerzego Wasowskiego czy Seweryna Krajewskiego. Świetnie zabrzmiały także współczesne przeboje
w jazzowych aranżacjach. Impreza zakończyła się oczywiście tradycyjnym jam session. Wystąpili:
Agnieszka Tomczyk, Sylwia Skowron, Iga Kwiecień, Agnieszka Nowak, Justyna Stańczyk, Agnieszka Kozar, Iga Woś, Kinga Suchora,
Monika Sołtyszewska, Małgorzata Horbowicz, Monika Hiszpańska,
Wiola Palak, Agnieszka Tomczyk, Justyna Łachmańska, Marta Ivaniuk – „Summertime” Akompaniowali: Jakub Piotrowski – piano, Rafał Kazimierski – gitara, Bartłomiej Raban – bass i Krzysztof Ulański
– perkusja.
mm
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K-DRON
JANUSZA
KAPUSTY
Artysta akcentuje bezprecedensowość pokazu. Uświadamia nam, że
nie jest znany przypadek, by nowy
kształt został odkryty, i przez tę samą
osobę – odkrywcy – przedstawiony
w sztuce jako osobne dzieło.

Jego nazwę Kapusta utworzył ze skrótu
greckiego słowa „hedron” oznaczającego
ścianę w wielościanie, zaś „k” jest jedenastą literą alfabetu angielskiego. Nie trzeba
dodawać, że stanowi również pierwszą
literę nazwiska odkrywcy. Kapusta wierzy, że K-dron istniał od zawsze, jemu zaś
przypadła tylko rola wyłuskania go z siatki
czterech złożonych ze sobą sześcianów
i przedstawienia światu. W 1987 roku
K-dron jako odkrycie został usankcjonowany przez Urząd Patentowy Stanów
Zjednoczonych i opisany jako „dekoracyjny, funkcjonalny element do konstrukcji
i tym podobnych rzeczy”. Należy podkreślić, że ta szczególna przestrzenna forma,
o której sam artysta mówi, że go od początku zadziwiła i wciąż zadziwia, posiada
niespotykane właściwości optyczne, akustyczne i strukturalne.
Przydając K-dronowi nowy artystyczny
aspekt, dążył Kapusta do uwypuklenia

jego cech optycznych, generujących
malownicze kontrasty światła i cienia,
starał się plastycznie udowodnić, że rozciągnięty kształt tworzy nowe proporcje,
ale wciąż zachowuje swoje właściwości.
Posługując się językiem obrazu, w rozpisanej na 196 aktów instalacji wykazał,
że cztery białe i cztery czarne K-drony dają możliwość uzyskania 38416
różnych wizualnie kombinacji. Artysta
podkreśla, że K-dron jest znakomitym
medium do mówienia o świecie, jakiego
nikt nigdy dotąd nie uwzględniał. Dodaje, że kiedy się odkryje kształt, którego
nie było, są cztery drogi wprowadzenia
go w życie: nauki, sztuki, zastosowań
i znaczenia. Uzupełnia, że w pewnym
sensie odpowiadają mu kategorie prawdy, piękna, dobra i wartości. Wystawa
jest odpowiedzią artysty na drugą w kolejności ze wskazanych dróg.
Jagoda Barczyńska

Nowa wystawa w „Pasji”

MODA
WEDŁUG

PAPARAZZI
Nie obyło się bez castingu dla
modelek i modeli, były poszukiwania
własnej koncepcji, miejsca i stylu
i w końcu ustalania szczegółów. Przydarzyła się nie jedna przygoda, jak
np. podróżująca kanapa, czy zwiedzanie ruin. W tym wszystkim się pomogła im odnaleźć Ola Kierska, która
radami i doświadczeniem prowadziła
paparazzi przez trudy sesji zdjęciowych. Nie było to nic łatwego- znalezienie wizażystów, fryzjerów i ubrań.
Niektórzy tego ostatniego szukali
we własnych szafach, inni zwrócili
się z tym do koleżanek i babć, a jeszcze inni natomiast do krawcowych,
którym są bardzo wdzięczni za pomoc, włożoną w ich przedsięwzięcie.
Papierowe sukienki, czerwone piórka, hipisi to tylko niewielka namiastka tego, co możecie zobaczyć na tej
wystawie. Te prace odzwierciedlają
ich zainteresowania, zamiłowania
i wielkie pokłady cierpliwości.
Grupa Paparazzi Młodzieżowego
Domu Kultury w Chełmie serdecznie
zaprasza do oglądania wystawy fotograficznej „Moda” w Kawiarni Atmosfera, ul. Kopernika 8.

Stowarzyszenie Twórcze „Pasja” powstało jako grupa malujących dorosłych
przy Chełmskim Domu Kultury w 1998
roku. W 2005 roku przeistoczyło się w Stowarzyszenie (z wpisem do KRS) i uzyskało
samodzielność i niezależność. Liczy 26
członków, w tym 21 – malujących. Mieści
się w użyczonym przez MPEC lokalu, po

dawnej wymiennikowi ciepła. Pomieszczenia mieszczą pracownię i galerię, która
także otrzymała nazwę „Pasja”. Co roku
odbywa się w niej od 3 do 6 wystaw, aukcji
i imprez z różnych okazji.
Z pleneru w Kazimierzu n. Wisłą, zorganizowanym przez „Pasję” uczestnicy
- 12 osób członków „Pasji” - przywieźli

ponad 40 obrazów. Pod względem inspiracji twórczych plener okazał się niezwykle udanym przedsięwzięciem(fotografia
z wernisażu wystawy Przeniesione Lato,
7.10.). Aktualnie w Galerii „Pasja” można
oglądać nową wystawę malarstwa Piotra
Tymochowicza i Ireneusza Boguszewskiego.
Aleksandra Borowiec

Swoje prace prezentują: Ewa
Tryniecka, Magdalena Stankiewicz,
Justyna Koziarz, Katarzyna Kawiak,
Katarzyna Poddubiuk, Dorota Szpejda, Agnieszka Wroniecka, Ada Lipczyńska, Anna Krywko, Sylwia Chełmińska, Joanna Żyszkowska, Paulina
Flis.
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COŚ JAKBY
ZAWISŁO
W POWIETRZU
Teatr „MY” Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie to grupa młodych ludzi, którzy od kilkunastu już lat działają pod czujnym okiem pani
Urszuli Korpysz. Różne charaktery i temperamenty, hektolitry potu,
tony łez i działanie na scenie połączone choreografią Andrzeja Kawiatkowskiego dały w efekcie spektakl - PANI M. - premierę zobaczyliśmy
4 grudnia 2011 w MDK – zaczęło się strasznie i mrocznie – w jesienny,
deszczowy wieczór. Ulice przykryła gęsta mgła. Tam, w domu Pani M,
niby wszystko dzieje się normalnie. Pokojówka jak zwykle, skrupulatnie, co do ostatniego pyłka wyciera kurze, ogrodnik pielęgnuje rośliny,
okazując każdej z nich należytą uwagę, kucharz przygotowuje czystą
zastawę, a kamerdyner dogląda wszystkiego swoim bezwzględnym
okiem. Niby nic się nie wydarzyło. Pojedyncze elementy codziennej
układanki, obowiązki i przyzwyczajenia, tworzą spójną całość.
Nagle po plecach przechodzi zimny, przeszywający dreszcz. Coś
jakby zawisło w powietrzu ... Następny spektakl Teatru „MY” zobaczymy w MDK tuż przed Nowym Rokiem.

BUDZYŃSKI
NA SPOTKANIU W DKF
Gościem specjalnym pokazu filmu „Podróż na wschód” był Tomasz Budzyński.
Autor scenariusza i reżyser przyjechał do
Chełma na zaproszenie Dyskusyjnego
Kluby Filmowego „Rewers”
To był trzeci w Polsce – po premierowym pokazie na wrocławskiej „Erze
Nowe Horyzonty” i widowisku w Jarocinie – pokaz tego filmu, nakręconego
na podstawie opowiadania „Maszynista
Grot” „polskiego Poe” Stefana Grabińskiego, przedwojennego pisarza,
któremu sławę przyniósł opublikowany
w 1919 roku cykl nowel pod tytułem
„Demon ruchu”. Zbiór opowiadań kolejowych, w których groza miesza się
z niesamowitością, widmowe pociągi
nie zatrzymują się na stacjach, zderzają się ze sobą, maszyniści wariują lub
zamieniają się w duchy. To wszystko
w połączeniu z muzyką Armii, której w
tym filmie jest bardzo dużo, tworzy „Podróż na wschód”.

Warto wspomnieć, że DKF Rewers
gościł na poprzednich seansach Daniela Blooma – kompozytora muzyki do
m.in. „Wszystko co kocham” i Roberta
„Robala” Materę z Dezertera na seansie „Beats of Freedom – Zew wolności”.
Więcej o DKF na stronie internetowej
ChDK i facebooku.

O KSIĄŻKACH ROZMAWIANIE

Zbierają się zwykle w drugą środę miesiąca o godz. 16.00 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Partyzantów 40. Nie
ma się czego bać – bo nie trzeba być wy-

bitnym fachowcem, żeby przyjść do Dyskusyjnego Klubu Książki i podyskutować
o nowościach wydawniczych, ale także
i o tym, co się ostatnio przeczytało. cbb

SZTUKA LAT 50. I 60. XX WIEKU
Z KOLEKCJI GALERII 72
Galeria 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej
prezentuje kolejną odsłonę własnej kolekcji
- to już czwarta – w ciągu ostatnich dwóch
lat wystawa zbiorów sztuki współczesnej.
Galeria 72 przedstawia wyłącznie
sztukę polską z lat 50. i 60. minionego
wieku. Pokaz składa się z 73 prac 39 autorów, z których dwudziestu siedmiu odeszło już od nas na zawsze. Większość
twórców wywodzi się z dwóch środowisk:
krakowskiego (17) i warszawskiego (13),
pozostali autorzy reprezentują Wrocław,
Lublin, Toruń, Gliwice i Zieloną Górę.
Wystawa sygnalizuje zjawiska w
sztuce rodzimej – takie jak koloryzm
i konstruktywizm, które już przed wojną inspirowały twórców poszukujących
nowych form wypowiedzi artystycznej.
Daje przykłady szeroko pojętej metafory, często dopowiedzianej kubizacją
kształtów. Najszerzej jednak skupia się
na przykładach polskiego strukturalizmu,
mocno osadzonego w doświadczeniach
– działających na Zachodzie – przedstawicieli sztuki materii. Prezentacja przekonuje, jak sztuka polska po obowiązującej
w latach 1949-1955 doktrynie realizmu
socjalistycznego, rozpoczęła gorączkową próbę nadrobienia straconego czasu
i włączenia się w dziedzictwo kultury europejskiej. Artysta „nowoczesny” tamtego czasu tworzył formy quasi-malarskie
i quasi-rzeźbiarskie. Stosując zagęszczanie i różnicowanie grubości farby,
tworzył reliefowe powierzchnie obrazów,
dodawał do substancji malarskiej piasek,
pył, żwir, by dzieła jego wywoływały wrażenie szorstkości, surowości, chropowatości. Jakby tego było za mało - sięgał
po konkrety istniejące poza obrazem:
kawałki desek, zardzewiałych blach,
fragmenty naddartych tkanin, brezentu,
papy, skór, futer, pożółkłego papieru,
odłamki szkła, napotkane i niepotrzebne

już nikomu przedmioty. Te jawnie antyestetyczne materie tworzyły powierzchnie stanowiące nową formę minionej
egzystencji. Bogactwo faktur nie szło w
parze z bogactwem kolorów. Artysta tej
tendencji większą wagę przywiązywał
do różnorodności użytych materiałów
i kompozycyjnych aranżacji niż do intensywności barw, które ograniczał do spokojnych brązów, przygaszonych zieleni,
głębokich czerni czy zszarzałej bieli. Jeśli decydował się na czerwień, to nie na
jej karminowe odcienie lecz skłaniał się
bardziej ku jej brunatnym wartościom.
Ta sztuka sięgająca po materiały rodem
z rupieciarni czy śmietnika, miała swoich
wybitnych przedstawicieli we wszystkich
krajach w Europie zachodniej. Jeden
z nich – Francuz Jean Dubuffet – o swoich
poszukiwaniach w obszarze surowej materii powiedział: „sztuka moja jest rehabilitacją wartości zdeprecjonowanych”.
Wystawa w chełmskiej Galerii 72 prezentując dzieła sprzed pięćdziesięciu blisko lat, ujawnia ich wartość nie tylko historyczną, ale przypomina o gorączkowym
poszukiwaniu przez naszych artystów
nowych dróg wolności w sztuce. Przekonać się o tym możemy odwiedzając sale
Galerii 72 do końca grudnia 2011.
Jagoda Barczyńska
Fot. Grzegorz Zabłocki
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Górujący nad miastem kopiec Wysokiej
Górki od dawna przyciągał uwagę zarówno mieszkańców Chełma jak i miłośników
starożytności. Już w XVII wieku, według
opisów Jakuba Suszy, przeprowadzono tu
pierwsze w Polsce prace wykopaliskowe,
gdzie poszukując chrześcijańskich korzeni odkryto stare mury i szkielety ludzkie.
W wieku XX badania wykopaliskowe prowadzili już specjaliści - architekci i archeolodzy - P. Pokryszkin (1910-1912) i W. Zin
(1966-1968). W latach 1996-1997 i 2000
fosę otaczającą warowny zespół pałacowy i studnię badali chełmscy archeolodzy
T. Dzieńkowski i St. Gołub. W 2001 roku
do prac badawczych przy południowym
stoku wzgórza dołączył prof. dr hab.
Andrzej Buko. Wspólnie zadecydowano
o podjęciu działań zmierzających do zdobycia większych środków finansowych dla
szerokopłaszczyznowych interdyscyplinarnych prac.
Najważniejsze w historii badań obiektu
prace podjęto w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zespół
rezydencjalno-sakralny na Górze Katedralnej w Chełmie” przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
do realizacji w latach 2010 – 2013. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Andrzej
Buko, a badania są realizowane przez
zespół specjalistów - mgr T. Dzieńkowski,
mgr S. Gołub, dr hab. T. Rodzińska-Chorąży, dr V. Petryk, dr hab. D. Dąbrowski
i dr hab. R. Dobrowolski.
Pierwsze „kroki archeologiczne” skierowano na południowo-wschodnią część
wzgórza. W latach 2010-2011 założono
15 wykopów o powierzchni około 200 m2
przy głębokościach dochodzących do 5 m.
Wykonano również 12 odwiertów do głębokości 8 m. W wyniku badań ustalono,
iż obecne wzgórze „Wysoka Górka” jest
5-7 m nasypem, przykrywającym relikty
dobrze zachowanej budowli kamiennej
z XIII wieku fundacji książęcej Daniela

Romanowicza. Mury rezydencji zachowały się do wysokości 3-4 m, co sprawia,
iż jest to unikat na skalę europejską, który
można przyrównać do wielkich zabytków
Włoch i Grecji. Całe przedsięwzięcie było
ogromną akcją budowlaną z udziałem tysiąca ludzi i wielu budowniczych. Pierw-

szym etapem budowy było poszerzenie
i wyrównanie powierzchni wzgórza poprzez wykonanie nasypu do wysokości
2-3 m, na którym wzniesiono mury budowli. Użyty tu surowiec kamienny – piaskowiec glaukonitytowy, tzw. zielony kamień
chełmski oraz piaskowiec trzeciorzędowy,

przywożono ze Stawskiej Góry i Pagóra
Janowskiego. Były to tysiące ciężkich, obrobionych bloków kamiennych, najpewniej
składowanych w drugiej części wzgórza.
Archeolodzy odsłonili mury pałacu
o wymiarach 22 x 38 m z ozdobnym wejściem i posadzką, mury świątyni oraz wie-

„Ze względu na znaczenie i niezwykłość tego miejsca, na pewno trzeba zrobić wszystko co możliwe aby udostępnić je turystom.
Moim marzeniem jest utworzenie tam nowoczesnego w formie przekazu skansenu archeologicznego. Dzięki temu będzie możliwe
ukazanie Chełma jako wyjątkowego w skali naszego kontynentu miasta, w którym przez setki lat zderzały się wschodnia i zachodnia
Europa.
Na chwilę obecną ciężko jest nawet przewidzieć zakres i formę ekspozycji ruin. Wynika to z faktu, iż rozpoczęte w 2010 roku
prace archeologiczne pozwoliły na odkrycie dopiero niewielkiej części całego kompleksu. Kontynuacja tych badań umożliwi
w przyszłości opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu.”
PREZYDENT MIASTA CHEŁM AGATA FISZ
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ży. Stwierdzono, iż najstarsze założenie
wzniesione na początku XIII wieku uległo
zniszczeniu z niewyjaśnionych przyczyn.
Wkrótce potem na zgliszczach wybudowano nową rezydencję składająca się
z wieży, świątyni i dużych wałów obronnych, tak iż Tatarzy zdobyć grodu nie mogli.
Wtedy też poszerzono zasięg zabudowy.
Sensacją było odkrycie dwóch ozdobnych detali architektonicznych z portalu
wejściowego do pałacu w postaci pięknie
ciosanych bloków z zielonego piaskowca.
Z nawarstwień pozyskano również pion do
szachów, obrobiony kryształ górski, bransolety szklane, okucia i sprzączki, monety

D

oraz naczynia gliniane i płytki szkliwione.
W badaniach tegorocznych wzięli
udział studenci archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego, archeolog z Uniwersytetu w Pekinie (Chiny) oraz doktoranci
z Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania).
Ta międzynarodowa obsada potwierdza
duże zainteresowanie Chełmem i jest dobrą reklamą dla miasta.
Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców, zorganizowano Dzień
Otwarty, w którym udział wzięło około 120
Chełmian, oprowadzanych przez archeologów z zespołu badawczego. Zaproszono również Radę Miasta i podjęto wspólne

aniel Romanowicz, przedstawiciel rodu Rurykowiczów, był
potomkiem
najwybitniejszych
władców Rusi – Włodzimierza
Wielkiego, Jarosława Mądrego
i Włodzimierza Monomacha.
Poprzez ojca Romana Mścisławowicza, syna Anny, córki Bolesława Krzywoustego i siostry
Kazimierza Sprawiedliwego,
spokrewniony był z władcami
Polski. Jego ojciec dzięki zręcznej polityce stworzył potężne
Księstwo Halicko-Włodzimierskie,
które w dobie pogłębiającego się rozbicia dzielnicowego Rusi wyróżniało się obszarem i pozycją. Od księcia Romana, który zginął w walce z księciem
krakowskim Leszkiem Białym pod Zawichostem w 1205
r., władców halicko-włodzimierskich określano mianem
Romanowiczów. Osierocony w wieku czterech lat, Daniel
przez wiele lat musiał wraz z bratem Wasylkiem walczyć
o odzyskanie ojcowizny, którą interesowali się władcy Polski i Węgier, a także liczni krewniacy z różnych linii rodu
Rurykowiczów. Bezpośrednio po śmierci ojca trafił wraz
z matką Marią na dwór Leszka Białego. Wkrótce jego
opiekunem został król Węgier Andrzej II. W 1212 r. wspierany przez Węgrów po raz pierwszy objął rządy w Haliczu.
Opór bojarów halickich uniemożliwił jednak utrwalenie
władzy. W 1214 r. dzięki poparciu Leszka Białego Daniel

działania na rzecz ochrony, konserwacji
i w perspektywie ekspozycji zamku.
Bardzo dobrze układa się współpraca
z właścicielem terenu – Parafią Rzymskokatolicką Mariacką, która udostępniła pomieszczenia magazynowe dla ekipy i jest
zainteresowana planami udostępnienia
zabytku dla ruchu turystycznego.
Miasto Chełm włączyło się do prac przy
zabytku w 2010 roku biorąc udział w akcji wycięcia kasztanowców rosnących na
murach i konstrukcjach z drewna, a których system korzeniowy w dużym stopniu
zniszczył powierzchniowe partie budowli,
a w roku 2011 wyasygnowało środki finan-

objął władzę w Księstwie Włodzimierskim. Wkrótce jednak zerwał współpracę (w 1217 r.) i podjął samodzielne
działania, których głównym celem było odzyskanie Halicza. W trakcie licznych wojen musiał prowadzić walkę
z wojskami polskimi i węgierskimi. Wsparciem dla Daniela
była współpraca z księciem nowogrodzkim Mścisławem
Udałym, którego córkę Mścisława Annę pojął za żonę.
Ostatecznie Danielowi na trwałe udało się zdobyć Halicz dopiero w 1238 r. Był to moment największej potęgi
władcy, któremu rok później udało się opanować Kijów.
Niestety najazd Mongołów i podporządkowanie ziem
ruskim władcom Złotej Ordy zniweczył sukcesy. Daniel
został zmuszony do poddania się chanowi, jednak ciągle próbował odzyskać samodzielność i nadal prowadził
szeroką politykę, sięgającą ziem polskich, Czech, a nawet Austrii. Szczególnym momentem w karierze Daniela było uzyskanie korony od papieża Innocentego IV w
1253 r. Koronacja miała miejsce w Drohiczynie, w trakcie
wyprawy na Jadźwingów. Jednak związek z papiestwem
nie przyniósł oczekiwanego wsparcia i władca nadal musiał borykać się ze zwierzchnictwem mongolskim. Taki
stan trwał do jego śmierci w 1264 r. W połowie rządów
Daniela w orbicie jego zainteresowań pojawił się Chełm.
Historycy zwykle wskazują rok 1237 r. W podstawowym
źródle do czasów księcia Daniela, „Kronice Halicko-Wołyńskiej”, stanowiącej cześć Latopisu Hipackiego (Ipatijewskiego), pojawia się informacja o polowaniu Daniela,
podczas którego odkrył on „miejsce piękne i zalesione,
otoczone polem. I pytał tuziemców: jak nazywacie to miej-

sowe na zabezpieczenie odkrytej bramy
pałacowej. Jednocześnie z końcem 2011
roku we współpracy z autorami badań
Miasto Chełm złożyło projekt do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o pozyskanie środków na przebadanie
i udostępnienie do ruchu turystycznego
reliktów wieży kamiennej z fragmentem
bramy pałacowej rezydencji Daniela Romanowicza z XIII wieku. Wspólnym celem
władz miasta i ekipy badającej jest spopularyzowanie i udostępnienie dla turystów
unikalnego w skali Europy zabytku.
Tomasz Dzieńkowski
Stanisław Gołub

sce? A oni odpowiedzieli: Chełm jest jego imię. I polubił
to miejsce i pomyślał: zbudujemy na nim mały gródek
i poświęcimy go Bogu i św. Janowi Złotoustemu i postawimy cerkiew jego imienia”. Pomysł został zrealizowany, chociaż Daniel nie zadowolił się małym obiektem.
W Chełmie powstała potężna forteca, zdolna przetrzymać
liczne najazdy mongolskie. Z czasem gród stał się również stolicą księstwa i siedzibą prawosławnego biskupa.
Równocześnie obok grodu powstało miasto, do którego
książę ściągał Rusinów, Niemców i Polaków. Najczęściej
byli to rzemieślnicy pracujący na rzecz książęcego dworu. Dzięki działalności księcia Chełm stał się miejscem
wyjątkowym. Obok potężnego zamku, stanowiącego
główną rezydencję władcy, powstały liczne świątynie
z cerkwiami: św. Jana Złotoustego, św. Trójcy, ś. ś. Kosmy
i Damiana oraz z czasem najważniejszą Przenajświętszej
Bogurodzicy, w kryptach której spoczęło ciało księcia Daniela. Według opinii lubelskiego historyka Mariusza Bartnickiego, autora monografii „Polityka zagraniczna księcia
Daniela Halickiego w latach 1217-1264”, opublikowanej
w 2005 r., „Książę Daniel Halicki był jedną z barwniejszych postaci trzynastowiecznej Rusi i Europy Środkowej.
Pozbawiony w okresie dzieciństwa własnej ojcowizny, od
najmłodszych lat tułający się po dworach swych krewnych
– księcia krakowsko-sandomierskiego Leszka Białego
i króla węgierskiego Andrzeja II – dzięki nieprzeciętnym
umiejętnościom dyplomatycznym z czasem został jednym z najznamienitszych władców na Rusi”.
Zbigniew Lubaszewski
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Są bardzo młodzi. Szarość dnia
powszedniego jest dla nich tylko tłem
do tego, żeby wypełnić ją czymś kolorowym, dźwięcznym, emocjonującym
- czymś niecodziennym - na przykład
ulubioną muzyką. Zabierają ze sobą
również swoje pasje, poglądy, wrażliwość, siadają przed mikrofonem,
biorą głęboki oddech i dzielą się tym
wszystkim z Wami – słuchaczami Radia 41. Bo to właśnie dla Was powstają audycje radiowe w Młodzieżowym
Domu Kultury w Chełmie, który od
kilkunastu miesięcy jest również rozgłośnią radiową.

„W tanecznym stylu”, „Z ekranu
w eter”, „Off-on”, „Cytrynowe godziny”, „Koty lubią jazz”, „Datownik” - to
tylko niektóre audycje, jakich możecie
posłuchać w Radiu 41. Wystarczy
wejść na stronę radia: www.radio41.pl
i „kliknąć”, by znaleźć się w ich świecie
– w świecie młodych radiowców.
Radio tworzy kilkanaście osób, które zajmują się wszystkim: poczynając
od przygotowania i poprowadzenia
audycji a kończąc na rozwiązywaniu
technicznych zagadek i zawiłości
prawnych związanych z funkcjonowaniem internetowej rozgłośni. Są to
uczniowie szkół średnich oraz studenci chełmskich uczelni.
Radio 41 to, przede wszystkim, ludzie ale również sprzęt. Bez wsparcia ani rusz. Część wyposażenia
studia została zakupiona z funduszy
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w ramach
realizacji wniosku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród młodzieży.
Większość sprzętu sfinansował Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.
Bez tej pomocy studio nie wyglądałoby tak, jak wygląda dziś. Oczywiście
sporo jeszcze trzeba zrobić, przydałoby się również więcej pieniędzy
na brakujące wyposażenie. Dlatego
młodzi radiowcy chętnie przyjmą
wsparcie w zamian za promocję na
antenie radia.

Festiwal „Cały Świat To Jeden
Wielki Chełm”, przegląd filmowy „Żydowskie Motywy” i projekt „Chełmska
Akademia Ekologii” - to imprezy zorganizowane przez Stowarzyszenie
WerWa. Imprezy na trwałe już wpisały
się w kultaralną mapę miasta i zyskały
stałą publiczniość. TAK TRZYMAĆ!

NOC PEŁNA KULTURY

Hesperydy na pl.Łuczkowskiego, Cafe
pod Minogą w ChDK, szkoła reportażu
na ul. Pijarskiej, wieczór z podróżnikami
w Atelier, kafejka MDK-u pod gwiazdami w rytmie boogie okraszona rodzimą
poezją na dziedzińcu przy Reformackiej.
W sobotę, 10 września Chełm tętnił życiem za sprawą tłumów mieszkańców
wędrujących o wydarzenia do wydarzenia, od galerii do wystawy z koncertu
w kościele Rozesłania Św. Apostołów
na koncert Bożeny Zawiślak-Dolny
w Muzeum Chełmskim. I wszędzie był
tłok do ostatnich minut. - Wniosek jaki
wyciągnęliśmy z tej imprezy jest taki, że
musimy zrobić wszystko, aby była ona
kontynuowana – mówi Stanisław Mościcki, z-ca prezydenta Miasta Chełm. Było
noce zwiedzanie podziemi i literatura
piękna na bruku. Nad całością czuwało
Stowarzyszenie Civitas Christiana.
W fotoreportażu wykorzystano
zdjęcia – Dariusz Sułka, Grzegorza
Chwesiuka, Jakuba Obucha i Wojtka
Zakrzewskiego.
um
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Zbigniew Waldemar Okoń

SYN ZIEMI CHEŁMSKIEJ

LONGIN JAN OKOŃ

Longin Jan OKOŃ, poeta, prozaik, eseista, autor
utworów dla młodzieży, regionalista, animator kultury,
jest – jak stwierdził Marek Kątny w Szkicach krytycznych
o wybranych pisarzach chełmskich (L. J. Okoń, Historia
literatury ziemi chełmskiej 1505-2010 uzupełniona szkicami. Biblioteka Rocznika Chełmskiego, t.4. Chełm 2010,
s.227). – pisarzem, „który znalazł swoje trwałe miejsce
w polskiej literaturze”. I nie jest to odosobniona opinia lokująca autora Opowieści niedźwiedziego grodu w gronie
twórców na stałe wpisanych w dzieje polskiej literatury.
Jego biogramy ukazały się w 17 słownikach krajowych
i 3 zagranicznych: Dictionary of International Biography,
ed. 21, Cambridge 1990, s.529; International Authors end
Writers: włos Who, ed. 30, Cambridge 1991, s.649; Men
of Achievement, ed.16, Cambridge 1992, s.658. W różnych uczelniach w kraju powstało 16 prac magisterskich
o jego twórczości i działalności społecznej.
Jako poeta debiutował w 1948 r. w czasopiśmie „Wici”.
Wydał 16 tomów poezji (w tym dwa tłumaczone na język francuski i fiński), 7 zbiorów opowiadań, 6 głośnych
powieści indiańskich (wznawianych wielokrotnie w latach
1986-1996), 16 szkiców i opracowań, głównie o tematyce
chełmskiej. Jego utwory drukowane były w 56 książkach
zbiorowych oraz w 68 czasopismach, wydane zostały
w nakładzie około trzech milionów egzemplarzy.
Longin Jan Okoń przez całe swoje życie związany jest
z Chełmem. Urodził się 20 XII 1927 r. w Świerszczowie (pow. chełmski), od drugiego roku życia mieszka
w Chełmie. Tu do września 1939 r. był uczeniem Szkoły
Powszechnej im. G. Piramowicza.. W czasie okupacji
niemieckiej kontynuował naukę na tajnych kompletach
nauczanie (1941-1944), był działaczem konspiracyjnego,
młodzieżowego podziemia kulturalnego. Wiersze patriotyczne w formie plakatów rozwieszał na murach Chełma.

Ukończył Gimnazjum i Liceum Pedagogiczne w Chełmie (1948), Studium Nauczycielskie w Kielcach (1963),
pedagogikę z polonistyką na Uniwersytecie Warszawskim (1970), studia podyplomowe z zakresu organizacji
i zarządzania oświatą w Warszawie (1976).
Był m.in. kierownikiem szkół podstawowych w Poniatówce (1949-1951), Leśniczówce (1951-1954) i Świerżach
(1954) w powiecie chełmskim; zastępcą inspektora szkolnego w Wydziale Oświaty Powiatowej Rady Narodowej
w Chełmie (1955-1968); dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. K. A. Jaworskiego w Chełmie (1968-1982).
Od 1982 r. przebywa na emeryturze. W latach 19862001 mieszkał w Lublinie. Po śmierci żony, Marii Janiny
Okoń, poetki, eseistki, pedagoga, regionalistki (zmarła 17
IX 2001 r. w Lublinie, pochowana została na cmentarzu
przy ul. Mościckiego w Chełmie) powrócił do Chełma.
Longin Jan Okoń uważany jest za czołowego inicjatora
i organizatora życia literackiego w Chełmie po 1944 r.
Wniósł także ogromny wkład w organizację i rozwój życia
literackiego Lublina. Był inicjatorem powstania i założycielem w 1956 r., ”okrytej legendą”, jak napisał S. Mikulski,
Grupy Literackiej „Pryzmaty” w Chełmie, której przewodniczył przez 24 lata. Grupa ta jako jedyna po 1945 r. grupa
literacka z Chełma – weszła do historii literatury polskiej,
co znajduje potwierdzenie w licznych opracowaniach naukowych i krytyczno-literackich (pisali o niej m.in., J. Smolarz, A. Koziołkiewicz-Makarska, J. Kajtoch, E. Głębicka,
W. Koza). Longin Jan Okoń był także współzałożycielem
w 1959 r. Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej
(prezes i członek Zarządu 1959-1986) oraz współredaktorem, od trzeciego numeru redaktorem „Ziemi Chełmskiej”.
W 2004 r. był współzałożycielem Chełmskiej Grupy
Literackiej „Lubelska 36”, do której należał i pełnił funkcję honorowego prezesa do 2011 r.. W tymże okresie był
współredaktorem pisma literacko-artystycznego „Egeria”.
Od 1968 r. należy do Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. J. Czechowicza w Lublinie. Od 1980 r. do Związku
Literatów Polskich, w którym pełnił wiele funkcji w Zarządzie
Oddziału w Lublinie (m.in. prezesa: 1995-1998) i Zarządzie
Głównym w Warszawie. Od 1998 r. jest honorowym prezesem Lubelskiego Oddziału ZLP. Od 1977 r. jest członkiem
Międzynarodowego Ruchu Obrony Praw Indian, od 1992 r.
. Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian.

Encyklopedia Chełma
W listopadzie 2011 r. trafił do rąk Czytelników pierwszy tom Encyklopedii Chełma pod tytułem Ludzie. Jest to efekt pracy przeszło 100
chełmskich historyków, krajoznawców i regionalistów skupionych wokół
Chełmskiego Towarzystwa Naukowego, Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Chełmie i Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii
Pauliny Orsetti w Chełmie. Do opracowania haseł encyklopedycznych
zaangażowały się także osoby reprezentujące środowiska naukowe
Lublina, Warszawy i Drohobycza, w tym m.in. Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pierwszy tom nowej
encyklopedii jest jedynym tak szczegółowym i obszernym zbiorem
ponad 300 biogramów osób związanych z Chełmem.
Pomysłodawcą i organizatorem programu badawczego, a także wydawnictwa był prof. dr hab.
Andrzej Stępnik – prezes Chełmskiego Towarzystwa Naukowego, który zaszczepił w środowisku
chełmskich regionalistów ideę odkrywania dziejów Małej Ojczyzny. Przekonywał nas także do
tego, że miasto Chełm z tak bogatą i ciekawą historią zasługuje na własną encyklopedię.
Zamierzeniem pomysłodawcy i redakcji wydawnictwa jest kontynuowanie badań i wydanie kolejnych tomów: suplementu do tomu pierwszego, tomu drugiego p.t. Miejsca oraz tomu trzeciego
p.t. Wydarzenia. Publikacja ukazała się w roku 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie oraz w przeddzień 15-lecia Chełmskiego Towarzystwa Naukowego, przy wsparciu
finansowym Urzędu Miasta Chełm.
Wszyscy zainteresowani mogą ją nabyć w Instytucie Nauk Humanistycznych PWSZ przy ul.
Nowy Świat 3, pok. 112 lub w Chełmskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Partyzantów 40, pok. 008.

Jest laureatem wielu nagród artystycznych, m.in. pierwszej nagrody za wiersz o polsko-francuskim braterstwie broni
(Paryż 1974), pierwszej nagrody za najlepsze wiersze roku
drukowane w„Literackim Głosie Nauczycielskim” (1974), Nagrody Literackiej im. B. Prusa (za powieść Tecumseh 1977),
Nagrody Literackiej im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego
(2006), Złotego Wawrzynu Literackiego za całokształt twórczości (2007). Otrzymał także nagrody:: Ministra Oświaty
i Wychowania (1972, 1977), Ministra Kultury i Sztuki (1982),
Wojewody Lubelskiego (1997), Prezydenta Miasta Lublin
(1997,2007), Wojewódzką Nagrodę Kulturalną (2007, 2009),
Prezydenta Miasta Chełm (2003, 2007) oraz odznaczenia:
m. in. Order Uśmiechu (1977), Złoty Krzyż Zasługi (1974),
Krzyż Kawalerski (1979) i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1986), Krzyż Zasługi ZHP (1967), medal Komisji Edukacji
Narodowej (1978), odznaki: Tysiąclecia Państwa Polskiego
(1966), Zasłużony Działacz Kultury (1971), złotą ZNP (1973),
złotą Zasłużonego Popularyzatora Wiedzy TWP (1985),
Za zasługi dla Województwa Chełmskiego (1984), Zasłużony dla Miasta Chełma (1985), Za zasługi dla Lubelszczyzny
(1997), Złoty Krzyż Kombatancki (2009).
W 2007 r. został wybrany „Chełmianinem Roku”.
Mimo 84 lat życia pisarz nie zwalnia tempa pracy.
W 2010 r. wydał, liczącą 359 stron, monumentalną, Historię literatury ziemi chełmskiej 1505-2010 uzupełnioną
szkicami, o której prof. dr hab. Lech Ludorowski, znawca
polskiej literatury, napisał: „Powstało ważne, ze wszech
miar potrzebne, pożyteczne i udane dzieło o doniosłym
znaczeniu, unikatowa książka o chełmskiej literaturze
artystycznej znacznie wykraczająca poza regionalne konotacje. Otwarta na konotacje ogólnopolskie”.
Dzieło to komplementował również prof. dr hab. Stanisław
Popek, zajmujący się psychologią zdolności, twórczości
i sztuki: „...syn Ziemi Chełmskiej Longin Jan Okoń (...) znalazł
w sobie siłę i talent do opracowania tej niezwykle wartościowej
pozycji (...), ze znakomitym znawstwem wydobył i opracował
sylwetki twórców, często zapomnianych i pomijanych przez
encyklopedie i historie literatury. Materiał ten dowodzi faktu
bogactwa, zróżnicowania stylistycznego i aksjologicznego
literatury na tym obszarze...”. Są to słowa trafnie i najbardziej
skrótowo podkreślające wciąż twórczy wkład Longina Jana
Okonia w dziedzictwo kulturowe Chełma i Ziemi Chełmskiej
oraz jego trwałe miejsce w polskiej literaturze.

Historia literatury
ziemi chełmskiej
(1505-2010)
uzupełniona
szkicami
autor: Okoń Longin Jan
wydawca: Stowarzyszenie Rocznik
Chełmski, Chełmska Biblioteka Publiczna im. M. P. Orsetti, rok: 2010,
seria: Biblioteka Rocznika Chełmskiego; t. 4
stron: 355, format: 24x17 cm, oprawa: miękka
ISBN serii: 978-83-922585-0-6, ISBN tomu: 978-83-922585-3-7
Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części: pierwsza zawiera
omówienie literatury ziemi chełmskiej od średniowiecza
do współczesności, drugą stanowią szkice dotyczące twórczości
wybranych pisarzy. W książce zamieszczone są liczne fotografie,
bibliografia i indeks nazwisk. Publikacja ukazała się dzięki wsparciu
finansowemu Urzędu Miasta Chełm.
Książkę można nabyć w cenie 30 zł w Chełmskiej Bibliotece
Publicznej ul. Partyzantów 40
oraz w Chełmskim Ośrodku Informacji Turystycznej ul. Lubelska 63.
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PROMOCJA PO GENERALSKU,
CZYLI „Dzieje więzienia w Chełmie”
Jacka Pomiankiewicza, to już piąty z rzędu tomik
wydawany w ramach cyklu Biblioteka Rocznika Chełmskiego.
5 stycznia 2012 roku o godz. 15.30 w gościnnych wnętrzach Chełmskiej Biblioteki Publicznej efekty swych badań zaprezentuje sam autor – generał, do niedawna szef polskiego więziennictwa i Wiceminister Sprawiedliwości. Serdecznie zapraszamy – poza promocją książkę można nabyć w cenie 30 zł w Chełmskiej Bibliotece Publicznej ul. Partyzantów 40 oraz w
Chełmskim Ośrodku Informacji Turystycznej ul. Lubelskiej 63.

Nie ma samotności

Danuta
Boguszewska-Chlebowska

Władysław Ukleja.
Wanda Pociej
Uklejowa.
Malarstwo, grafika
ze zbiorów
prywatnych
oraz Muzeum
Chełmskiego w
Chełmie i Muzeum
w Gliwicach. Katalog wystawy
autor: Mart Krystyna,
Ukleja Jacek
stron: 104
format: 30x22 cm
rok: 2004
wydawca: Muzeum Chełmskie w Chełmie
oprawa: twarda, okładka
ISBN: 83-914960-1-5
opis: Katalog omawia działalność artystyczną chełmskich artystów, zawiera szkic o ich życiu i twórczości,
a także wspomnienia o rodzicach autorstwa syna
Jacka Ukleji. Całość zilustrowana reprodukcjami archiwalnych fotografii ze zbiorów rodziny oraz reprodukcjami wybranych prac kolorowych i czarno-białych.
(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
stron: 124
format: 30x21,5 cm
rok: 2009
wydawca: Wydawnictwo-Drukarnia
L-Print, Muzeum
Chełmskie w Chełmie
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8994212-8
opis: Album poświęcony Danucie Boguszewskiej-Chlebowskiej zawiera wstęp,
który przedstawia
życie i twórczość artystki, napisany niekonwencjonalnie,
zawierający liczne anegdoty z życia, odkrywający inne
pasje malarki. Ikonografię stanowią zdjęcia ze zbiorów
artystki z lat dzieciństwa po okres niedalekiej przeszłości. Oprócz zdjęć, album prezentuje wybrane rysunki
i obrazy zgrupowane w okresach chełmskim
i krakowskim.
(oprac.: S. Przybylewska)
Publikacja do nabycia w cenie 50 zł w sklepie muzealnym Zielona Witryna przy ul. Lubelskiej 57/ róg Podwalnej w Chełmie.
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Ludzie Miejsca Wydarzenia publikacja
stanowiąca pokłosie
konferencji Chełm
nieznany. Spór o
kulturę pogranicza

Tradycje kolejowe
Chełma publikacja
stanowiąca dorobek
konferencji naukowej
Tradycje kolejowe
Chełma.

Wydawca: Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
Chełmskie Towarzystwo Naukowe;
Redakcja: M. Karwatowska;

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa
w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo
Naukowe;
Redakcja: B. Jarosz;

Zawartość: 3 części:
Ludzie (10 artykułów), Miejsca (5 artykułów), Wydarzenia (10 artykułów) - poświęcone dziedzictwu
kulturowo-historycznemu Chełma i okolic celem
poszerzenia wiedzy o tym regionie oraz pokazania
bogatej kultury duchowej i materialnej Chełma
i ziemi chełmskiej. VARIA - (artykuł) Chełm - ciekawostki z apteki.
Publikacja do nabycia w cenie 25 zł w Chełmskim
Towarzystwie Naukowym.

Zawartość: wstęp,
10 artykułów oraz 2
prezentacje zamieszczone w dwu działach tematycznych: Historia Kolejnictwa Chełmskiego (artykuły) i Varia
(prezentacje). Całość uzupełnia część trzecia – Aneks
z fotografiami. Tom obejmuje dzieje kolejnictwa, historię
kształcenia kolejowego, a także architekturę i technikę
kolejową na obszarze Chełma i okolic.
Publikacja do nabycia w cenie 25 zł w Chełmskim Towarzystwie Naukowym.

„Chełmskie strofy”
W Galerii Atelier
Ryszarda Kaczmarskiego odbył się (9
grudnia)
wieczór
poetycki promujący
antologię poświęconą naszemu miastu
„Chełmskie strofy”.
W publikacji możemy znaleźć wiersze
członków Chełmskiej
Grupy
Literackiej
„Lubelska 36”.
Wśród autorów, których wiersze znalazły się na stronach
tomiku są: Longin Jan Okoń, Antoni Barański, Danuta
Kurczewicz, Katarzyna Czubała, Małgorzata Łobejko,
Zbigniew Waldemar Okoń, Arkadiusz Sann, Stanisław
Koszewski, Dariusz Sułkowski, Anna Nazar, Iwona
Chudoba, Halina Graboś, Robert Gałan, Beata Mulsanowska, Krystyna Igras, Mateusz Grzeszczuk, Monika
Krajewska i Stanisława Wiśniewska.
Książkę zdobią fotografie Chełma i okolic, autorstwa :
Dariusza Kosteckiego, Daniela Dzika, Tomasza Wójciszyna, Małgorzaty Łobejko i Roberta Gałana, podczas
wernisażu akompaniawał Andrzej Makaryczew.

MOJA SZKOŁA…
Wspomnienia
nauczycieli
Chełmszczyzny
Wydawca: Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Chełmie
Redakcja: P.
Mazur
Zawartość:
wstęp, 32 artykuły
nauczycieli, fotografie. Publikacja jest próbą
odpowiedzi na
pytanie: jaka była
polska szkoła w
pierwszych latach
po zakończeniu
II wojny światowej? zadane nauczycielom, którzy
podejmowali trud pracy dydaktyczno – wychowawczej
na ziemi chełmskiej po wyzwoleniu i w pierwszych
latach PRL.
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Robią porządek ze śmieciami
Trwa realizacja projektu „Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk
odpadów”. Wartość inwestycji wynosi
43 746 749 zł, zaś wielkość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 26 114 685 zł.
Celem projektu jest stworzenie spójnego dla całego Związku Komunalnego
Gmin Ziemi Chełmskiej systemu gospodarowania 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 ekologiczna, zakup pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów – w związku z planowanym 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 kompleksowego zespołu obiektów, takich jak sortownia, kompostownia, linia do produkcji paliwa alternatywnego i składowisko
odpadów balastowych.
Przewidziano w nim procesy technologiczne tj.: sortowanie odpadów komunalnych, sortowanie odpadów pochodzących z
selektywnej zbiórki, przygotowanie surowca
do produkcji paliwa alternatywnego, kompostowanie odpadów organicznych oraz
odpadów zielonych zebranych selektywnie,
przyjmowanie, czasowe magazynowanie i
wysyłka do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przyjmowanie

zużytego wyposażenia gospodarstw domowych (odpadów wielkogabarytowych,
demontaż, przyjmowanie odpadów budowlanych, składowanie balastu, pozostałego po
przejściu odpadów przez zakład, składowisko odpadów azbestowych.
Na szczególną uwagę w zakresie rozwiązań technologicznych zasługuje przygotowanie paliwa alternatywnego. W zaproponowanym systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi występują w znacznych ilościach odpady, które ze względu na jakość nie
przedstawiają wartości jako surowce wtórne,
ale posiadają dobre właściwości energetyczne. Z uwagi na sąsiedztwo Cementowni
Chełm i możliwość utylizacji w piecach
cementowych, produkcja paliwa alternatywnego stanowi ważny element zakładu.

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

Rekultywacja dwunastu składowisk

Dostawa pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów
W dniu 17 września 2010 roku w Chełmie
zawarta została umowa na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. W
wyniku przetargu nieograniczonego wybrana
została oferta EKOTECH z siedzibą w Jarosławiu. W ramach umowy PGO Sp. z o.o. zakupiło 400 pojemników typu „dzwon” o pojemności 2,5 m3 i 100 pojemników o pojemności
1,5 m3. Pojemniki będą ważnym elementem
planowanego systemu zbiórki odpadów selektywnych, zostaną rozmieszczone na terenie
Chełma wiosną 2011 roku i będą służyć do
zbierania tzw. „suchych odpadów”.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
www.pgo.chelm.pl pgo@pgo.chelm.pl

7 września 2010 roku w Chełmie podpisana
została umowa na rekultywację składowisk. W
wyniku przetargu nieograniczonego „Rekultywacja istniejącego składowiska odpadów w
Srebrzyszczu i pozostałych gminnych składowisk” wyłoniony został wykonawca – Zakład
Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z
o.o. z siedzibą w Świdnicy. W ramach kontraktu 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-

Materiał promocyjny sponsora głównego wydania - PGO CHEŁM

Projekt„Zakład Przetwarzania Odpadów
Komunalnych regionu chełmskiego i
rekultywacja składowisk odpadów”
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HALA SPORTOWA
GODZ. 1700

W SZOPCE: 23 grudnia o godz. 15

. Wigilia wszystkich Chełmian. Wspólne kolędowanie - Prezydent Miasta Chełm i goście. Promocja świątecznej płyty na rzecz hospicjum
ks. Malinowskiego. Wieczerza wigilijna zorganizowana przez Automobilklub Chełmski i lokalnych restauratorów.
W nocy z 24 na 25 grudnia, po Pasterce – przeniesienie Dzieciątka Jezus z Bazyliki
Narodzenia Najświętszej Marii Panny do Szopki Bożonarodzeniowej, opłatek z Prezydentem Miasta oraz koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu scholi z Parafii Mariackiej,
prowadzonej przez ks. Tomasza Kościka.
26 grudnia godz. 1400: koncert - Zespół Wokalny FERMATA ze Szkoły Podstawowej nr 11
- Marzena i Bogdan Deptowie
6 stycznia - Trzech Króli o godz. 1400: Młodzieżowy Zespół Wokalno – Instrumentalny
MOLTO CANTABILE z Kamienia, Chór Ziemi Chełmskiej HEJNAŁ
00
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CHEŁMSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA:

Luty - Znani i nieznani literaci świata: „Laureaci Literackiej Nagrody Nobla

w latach 1957 – 2011”- prezentacja sylwetek twórczych pisarzy – wystawy i prezentacje
multimedialne ( Wypożyczalnia Główna i Filie ChBP oraz biblioteki gminne)

Marzec - Znani i nieznani literaci świata: „Literatura Wielkiej Brytanii” – prezentacja sylwetek
twórczych pisarzy – wystawy i prezentacje multimedialne
( Wypożyczalnia Główna i Filie ChBP oraz biblioteki gminne).
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