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Tak!, Minęło już ćwierć wieku. Estrada 
Dziecięca została założona w 1987 roku 
przez Jana Pawlaka i Ewę Słotwińską, 
a 5 lat później do grona nauczycieli 
dołączyła Renata Wawruch (obecnie 
Jakimiuk). Podstawą pracy w 130 oso-
bowym zespole jest balet klasyczny i 
taniec współczesny, ale nie obce są też 
tancerzom inne techniki: broadway-jazz, 
hip hop, taniec charakterystyczny. Dziś 
wizerunek Estrady kreuje Renata i Seba-
stian Jakimiuk, ale współpracujemy też z 
nauczycielami z Akademii Tańca w Lubli-
nie, którzy prowadzą w Estradzie zajęcia 
z Hip Hopu. Możemy zdradzić, że pod-
czas jubileuszowych koncertów widzowie 
będą mogli zobaczyć widowisko taneczne 
pt: Coppelia w wykonaniu 5 grup Estrady 
Dziecięcej, choreografi e najmłodszych 
tancerzy Estrady z grup Hop, Fraszka 
i Salento, oraz wspólny projekt z grupą 
z Akademii Tańca TheMontaŻ autorstwa 
Joanny Miłoszewicz i Piotra Czarneckie-
go. Zaprezentują się również absolwenci 
Estrady w nieco odświeżonej choreografi i 
Powstanie świata i Cancanie. To jeszcze 
nie koniec zaplanowanych atrakcji. Od 
2010 roku Estrada Dziecięca Stowarzy-
szenie Przyjaciół Tańca w Chełmie, które 

patronuje zespołowi, współpracuje z Con-
servatoire de Danse Municipal de Péron-
ne, tak więc na jubileuszowych koncertach 
zobaczymy też tancerzy z Francji.

Zarząd Estrady Dziecięcej Stowarzy-
szenia Przyjaciół Tańca w Chełmie  oraz 
tancerze zapraszają na jubileuszowe kon-
certy 20 kwietnia na godzinę 18.00 oraz 
21 kwietnia na godzinę 17.00 do Chełm-
skiego Domu Kultury. Zapraszamy rów-
nież absolwentów do zgłaszania swojego 
udziału w Spotkaniu Pokoleń (informacje 
na stronie Estrady).

To bardzo pracowity rok dla tancerzy 
i nauczycieli Estrady, tuż po jubileuszowych 
koncertach zabieramy się do wytężonej 
pracy i przygotowujemy program artystycz-
ny na Międzynarodowy Festiwal Tańca 
w Peronne we Francji. Ideą tego festiwalu 
jest udział zespołów praktykujących taniec 
jako środek na życie i zespołów zawodo-
wych, dla których taniec jest środkiem do 
życia. Tancerze Estrady staną więc na jed-
nej scenie wraz ze światowej sławy tance-
rzami. Wyjazd jest zaplanowany na koniec 
czerwca i mamy nadzieję,że będziemy god-
nie reprezentować miasto Chełm oraz, że 
pozyskamy nowe znajomości i kontakty.

 Renata Jakimiuk

Chełmska Biblioteka Publiczna, Wydaw-
nictwo TAWA oraz Chełmska Grupa Litera-
cka „Lubelska 36” zorganizowały wieczór 
autorski Anny Nazar, podczas którego 
zaprezentowany został jej najnowszy tomik 
poetycki pt. ”Gorzko - słodka”. 

Anna Nazar jest członkiem Chełmskiej 
Grupy Literackiej oraz wiceprezesem 
Stowarzyszenia Twórczego „Pasja”, gdzie 
wolnych chwilach uprawia malarstwo. De-

biutowała w 1984 roku wierszem „Motyl” 
opublikowanym na łamach „Tygodnika 
Chełmskiego”. W roku 2009 wydała tom 
poetycki „Żagiew”. Jej utwory ukazały się 
w  regionalnych antologiach i pismach: 
„Nestor” oraz „Egeria”. „Gorzko - słodka” to 
tomik, w którym autorka toczy wewnętrzny 
monolog i snuje rozważania nad zdarze-
niami z przeszłości, marzeniami, rozczaro-
waniem i nadzieją. Ten niezwykle liryczny 

wieczór wzbogaciła re-
cytacja wierszy w wyko-
naniu Arkadiusza Sanna 
i Teresy Pyc oraz recital 
poety i barda szczawni-
ckiego Jerzego Juliusza 
Stadnickiego, który przy 
akompaniamencie gitary 
wykonał własne utwory. 
Spotkanie odbyło się 
2 marca w sali konferen-
cyjnej Chełmskiej Biblio-
teki Publicznej.

Wystawa „Ikona źródło i inspi-
racja” gościła w Galerii Atelier Ry-
szarda Karczmarskiego. Prace, 
które złożyły się na na tą niezwykłą 
ekspozycję powstały podczas I Mię-
dzynarodowego Pleneru Ikonopi-
sów na Wołyniu w Zamłyniu 20-31 
lipca 2011 r. 

Niedaleko popularnych Jezior 
Szackich w małej, malowniczej 
wsi Zamłynie, korzystając z goś-
cinności księdza Jana Burasa w 
powstającym dopiero Międzyna-
rodowym Centrum Integracyjnym, 
zebrali się Polacy i Ukraińcy żeby 
razem pisać ikony. Tematem prze-
wodnim byli święci Patroni Polski 
i Ukrainy”. Wyznawcy kościoła pra-
wosławnego, greckokatolickiego 
i rzymskokatolickiego w różnicach 
szukali wspólnych punktów. Miejsce 
i czas dawały możliwość wymiany 
myśli i doświadczeń. Inicjatywie 
przewodniczył kierownik Katedry 
Sztuki Sakralnej ASP we Lwowie 
prof. Roman Wasyłyk. Drogę Ikony 
reprezentowali: Urszula Klimowicz, 
Ewa Krygiel, Michał Szwarc, Joan-
na Zabagło i Urszula Żakowska.

Prace mogliśmy oglądać w Cheł-
mie w Galerii Atelier Elżbiety i Ry-
szarda Karczmarskich.

OBRAZY
DUSZĄ
NAPISANE

ALE BĘDZIE BAL !
Zespół Estrada Dziecięca zaprasza na swój jubileusz

WIECZÓR AUTORSKI ANNY NAZAR
Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Pocz-

towa 41, Urząd Miasta Chełm, Muzeum 
Ziemi Chełmskiej, Chełmski Dom Kultu-
ry, 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 
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. Refor-
macka 28, SP Szpital Specjalistyczny 
w Chełmie ul. Ceramiczna 1, Przychodnia 
Specjalistyczna ul. Szpitalna 53 B, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Gra-
niczna 2a i ul. I Pułku Szwoleżerów 15 
i Galeria Atelier Ryszarda Kaczmarskie-
go ul Lwowska 34.

Życzenia 
Radosnych Świąt 
Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją 
budzącej się do życia

wiosny i wiarą 
w sens życia.

Pogody w sercu 
i radości tworzenia, 

inspiracji i weny,
życzliwości decydentów 

i przychylności 
czynników,

oraz spełnienia 
w sztuce, kulturze 

i animacji
składa
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Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora 
Ambroziewicza w Chełmie 14 stycznia 
2012 r. było miejscem wielu wydarzeń, 
zorganizowanych pod patronatem Agaty 
Fisz, prezydenta miasta Chełm, z okazji 
620. rocznicy nadania przywileju lokacyj-
nego na prawie magdeburskim dla miasta 
Chełm przez króla Władysława Jagiełłę.

„Urodziny miasta” rozpoczęło uro-
czyste udostępnienie - licznie przybyłej 
publiczności -  wystawy „Z historią pod 
rękę ulicą Lubelską w Chełmie”, prezen-
tującej fotografi e, dokumenty i zabytki 
związane z dziejami jednego z najważ-
niejszych  traktów komunikacyjnych 
miasta oraz jego znaczenie dla miejsco-
wego rozwoju.

Następnie wszyscy zainteresowani 
wzięli udział w sesji popularno-naukowej, 
podczas której swoje wystąpienia mieli: 
prof. dr hab. Andrzej Buko – Tajemnice 

Góry zamkowej w Chełmie w świetle 
dotychczasowych badań archeologicz-
nych, Zygmunt Gardziński – Materiały do 
badań ulicy Lubelskiej jako ciągu komu-
nikacyjnego, Stanisława Rudnik – Ulica 
Lubelska na tle rozwoju przestrzennego 
miasta Chełm, Zbigniew Lubaszewski 
– Spacerkiem ulicą Lubelską w Chełmie.

Niespodzianką „Urodzin Miasta” był 
tort okolicznościowy, w degustacji którego 
uczestniczyli wszyscy przybyli do Muzeum.

Kolejną atrakcją był koncert “In Fe-
stum conditionis urbis Chełmiensis. 
Pląsy i krotochwile na koniec XIV wieku” 
w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej DE-
KAMERON. Program zawierający dwor-
skie pieśni i tańce, z których większość 
była znana, a nawet popularna w roku 
1392, przyjęty został z dużym zaintereso-
waniem i aplauzem słuchaczy. zlw

 foto: Grzegorz Zabłocki

1 stycznia 2012, Chełmski Dom Kultury 
zaprosił nas na Wielką Galę Noworoczną. 
Nowy muzyczny rok rozpoczęła w Chelmie 
Orkiestra im. Arcyksiężnej Marii Krystyny 
Habsburg pod dyrekcją Sylwestra Targosz-
Szalonka.

W ich wykonaniu usłyszeliśmy walce 
i polki Straussa oraz najpiękniejsze arie 

operowe i operetkowe. Nie zabrakło rów-
nież wielkich przebojów musicalowych. 
A wszystko we wspaniałej oprawie tanecz-
nej oraz pięknej scenografi i. Warto było po 
szaleństwie sylwestrowej nocy wybrać się 
do Chełmskiego Domu Kultury, żeby spędzić 
czarowny wieczór przenoszący nas dźwięka-
mi, nad pięknym, modrym Dunajem...

GALA NA OTWARCIE ROKU !

Występował we wszystkich ważnych 
filmach ostatniego dziesięciolecia: 
„Chopin. Pragnienie miłości”, „ Miłość”, 
„Generał Nil”, „Ki”,„Uwikłanie”, „Baby 
są jakieś inne”, „Różyczka”, „Rewers”,  
sławę dała mu główna rola w „Popie-
łuszko. Wolność jest w nas”.

W Chełmie Adam Woronowicz po-
jawił się na specjalnym pokazie filmu 
„Chrzest” Marcina Wrony w dokładnie 
w pierwsze urodziny Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego Rewers.

Rola bezwzględnego „Grubego” w 
„Chrzcie” przyniosła w 2011 roku Adamowi 
Woronowiczowi prestiżową nagrodę Orła 
za najlepszą rolę drugoplanową -  polskie-
go Oscara - przyznawaną głosami Polskiej 
Akademii Filmowej.„Chrzest” to pozycja 
niezwykła w polskiej kinematografi i. Sce-
nariusz fi lmu Marcina Wrony został oparty 
na prawdziwej historii. Nic więc dziwnego, 
że na spotkanie z aktorem przyszło sporo 
fanów dobrego kina.

Prelekcja, projekcja, dyskusja – ta for-
muła przyciąga do  DKF-u coraz więcej 

CZŁOWIEK, KTÓRY 
ZAGRAŁ POPIEŁUSZKĘ

chełmian, mimo, że klub 
działa zaledwie od roku. 
- Zaczęliśmy budując 
nasz klub praktycznie od 
zera. Sami opracowaliśmy 
formułę, przemyśleliśmy 
koncepcję – mówi Piotr 
Stelmaszczuk, prezes 
DKF. - Zaproponowaliśmy 
ciekawe kino, koncerty, 
bloki tematyczne. Gdyby 
tak podsumować 2011 
rok w DKF, to chełmianie 
spędzili z nami non stop 
tydzień w kinie! -  Strza-
łem w dziesiątkę okazało 

się kino letnie -  dodaje Wojciech Zakrzewski, 
twórca chełmskiego DKF-u. - Na naszych 
czwartkowych seansach po chmurką zawsze 
brakowało miejsc!-

Kinowy sezon zimowy DKF-u stał pod 
znakiem spotkań z ludźmi kina – w Cheł-
mie pojawili się pisarz i scenarzysta Zbi-
gniew Masternak, znany z wielu fi lmów 
Adam Woronowicz, aktor Lesław Żurek. 
„Ładunek 200” wprowadził Wojciech Kału-
żyński, jeden z najbardziej wziętych kryty-
ków fi lmowych młodego pokolenia.

- Warto podkreślić, że nasza oferta jest 
bardzo atrakcyjna dla widza – karnet na 
6 fi lmów to raptem 40 zł, zniżka dla nauczy-
cieli i uczniów i studentów 35 zł, jednora-
zowa wejściówka kosztuje 10 zł – mówi 
Wojciech Zakrzewski. - To propozycja dla 
chełmskiej młodzieży i środowiska oświa-
towego, którą traktujemy jako formę zajęć 
pozalekcyjnych. „DKF dla szkół” to także 
formuła przygotowania naszego repertua-
ru pod kątem potrzeb chełmskich placówek 
oświatowych. Liczymy na zainteresowanie 
ze strony nauczycieli. (dkf)

URODZINY CHEŁMAURODZINY CHEŁMA
620620
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TaniecTaniec

Pary taneczne z Klubu Boogie Opus 
Twist z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Chełmie reprezentowały nasze miasto 
na Mistrzostwach Polski Boogie Woogie 
które odbyły się 3 marca 2012 roku w war-
szawskim Teatrze Rampa.

W zaciętych eliminacjach, dziewiętna-
ście par z naszego klubu rywalizowało 
z najlepszymi parami tanecznymi z całej 
Polski. Taneczne zmagania przyniosły 
bardzo dobry wynik ponieważ aż dziewięć 
par z naszego Klubu zakwalifi kowało się 
do ścisłego fi nału w trzech kategoriach 
wiekowych. W gali fi nałowej, fantastyczne 
występy naszych tancerzy zaowocowały 
zdobyciem tytułu MISTRZA I VICE-MI-
STRZA POLSKI  w kategorii juniorów. To 
niebywały sukces w dziesięcioletniej hi-
storii Klubu Boogie Opus Twist  z Młodzie-
żowego Domu Kultury w Chełmie. Julia 
Harańczyk i Kacper Stadnicki nie ukry-
wali łez wzruszenia i radości ze zdobycia 
wymarzonego tytułu MISTRZA POLSKI 
W BOOGIE WOOGIE. Na drugim miejscu 
podium znaleźli się Katarzyna Choma 
i Marcin Mielniczuk, zdobywając tytuł 
VICE-MISTRZA POLSKI. To nie wszyst-
kie sukcesy Mistrzostw Polski, ponieważ 
w kategorii dzieci para WIKTORIA KOZIK 
i KAMIL LIPCZUK  uplasowała się na V 

Fotografuje od 12 roku życia. Ab-
solwent Akademii Sztuk Wizualnych 
w Poznaniu-kierunek fotografi a 
artystyczna. Od 2004 roku czło-
nek Foto-Klubu Ziemi Chełmskiej. 
Autor kilku wystaw zbiorowych 
i indywidualnych,  albumów foto-
grafi cznych, publikacji w prasie a 
także publikacji na kalendarzach 
i folderach. Od 2004 roku fotografi ą 
zajmuje się zawodowo. 

Najwięcej przyjemności przyno-
si mu fotografi a reporterska i foto-
grafi a krajobrazu w tym krajobrazu 
miejskiego. 

„TAKT – CHADEK” W NOWYM TANECZNYM SHOW 
POLSATU „GOT TO DANCE - TYLKO TANIEC”!!!

Formacja Tańców Latynoamerykańskich „TAKT – CHADEK” pojawiła się na antenie telewizji 
Polsat. W odcinku castingowym tancerze podbili serca jurorów. W ich oczach pojawiły się 
łzy wzruszenia. Wielu chełmian również miało w oczach łzy, gdy nasza młodzież tańczyła 
w telewizji choreografi ę do muzyki Freddiego Mercurego. Ale na tym jeszcze nie koniec.

CHEŁM MIASTEM TANECZNYCH 
MISTRZÓW POLSKI !!!

Paweł Klajnert, rocznik 1979. 

miejscu,  KLAUDIA SADLEJ i WOJCIECH 
JAŃCZUK zajęli IV miejsce. W katego-
rii juniorów  para JOANNA MARCINEK 
i ŁUKASZ BARYŁA wytańczyli IV miejsce,  
NATALIA SZATKOWSKA i  BARTŁOMIEJ 
ŁUKOWSKI zajęli V miejsce.  W kategorii 
seniorów MONIKA STACHAL i BARTŁO-

MIEJ GORCZYCKI zajęli V miejsce, NATA-
LIA KĘDZIERSKA i MICHAŁ KLIMCZUK 
zajęli VI miejsce, ALEKSANDRA OKOŃ 
i GRZEGORZ DUFEK zajęli VII miejsce. 
Wielkie brawa i gratulacje dla wszystkich 
tancerzy, trenerów i całego Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Chełmie. 

Wszystkie chełmskie pary z najwięk-
szego Klubu Boogie Woogie w Polsce, 
będzie można zobaczyć już 28 kwietnia 
na Pucharze Prezydenta Miasta Chełm 
w Chełmskim Domu Kultury. Serdecznie 
zapraszamy. 
 zw
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„W letnie słoneczne popołudnie na 
osiedlowym placu przyglądamy się 
dziecięcym igraszkom. Nie jest to jed-
nak sztuka dla dzieci. Pod pozorem 
zabaw młodzi bohaterowie świadomie 
i nieświadomie naśladują dorosłych, 
tworzą zamknięty świat, w którym obo-
wiązuje hierarchia i podział ról.” 

Teatr MY Młodzieżowego Domu Kultury 
w Chełmie zaprosił nas 1 kwietnia 2012 r. 
na premierę spektaklu „Poobiednie igrasz-
ki” wg. scenariusza Romy Mahieu. 

Projekt  autorstwa  Andrzeja Kwiatkow-
skiego, aktora i reżysera  pt. „ Moja rze-
czywistość ’’  jest realizowany w Młodzie-
żowym Domu Kultury . 

W przygotowaniu są dwa spektakle 
: sceniczny pt. ,, Poobiednie igraszki  ” 
(współpraca reżyserska p.Urszula Kor-
pysz) – zostanie wystawiony przez zespół 
Teatru MY.  Drugim spektaklem projektu 
jest widowisko plenerowe pt. ,,Maskara-
da” (łac. Od Nowa).

Ekspozycja zorganizowana z okazji 150-
lecia polskich odkryć archeologicznych 
w Egipcie, ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego w Warszawie, Muzeum Lubelskie-
go w Lublinie, Muzeum Ziemi Chełmskiej 
w Chełmie, powstała przy udziale Stowa-
rzyszenia Miłośników Egiptu Herhor.

Patronat nad wystawą objęli: Reda Be-
bars Ambasador Arabskiej Republiki Egip-
tu w Warszawie i Agata Fisz Prezydent 
Miasta Chełm.

Prezentuje historię i kulturę starożyt-
nego Egiptu oraz życie codzienne współ-
czesnego kraju, a także dokonania pol-
skich archeologów w Misji Skalnej w Deir 
el-Bahari. Oryginalne eksponaty użyczone 
zostały przez Muzeum Narodowe w War-
szawie i pochodzą z bogatej kolekcji Sztuki 
Starożytnego Egiptu tej placówki. 

Tajemnice staroegipskich świątyń i gro-
bowców odkrywamy poprzez oryginalne 
zabytki a także ich współczesne kopie uży-
czone przez Ambasadę Arabskiej Repub-
liki Egiptu w Warszawie  i Stowarzyszenie 
Miłośników Egiptu Herhor.

Spośród zabytków oryginalnych na 
szczególną uwagę zasługują Wieko sar-
kofagu z Deir el-Medina z 18 dynastii 
– ok. 1540-1295 r. p.n.e. oraz Mumia sokoła 
z okresu rzymskiego – 30 r. p.n.e. – 642 n.e. 
Ciekawym obiektem jest Taca ofi arna z Edfu 
z 12 dynastii – ok. 1991-1785 r. p.n.e.

Wystawę dopełniają grafi ki Edwarda 
Okunia (1872-1945) będące ilustracjami do 
„Faraona” Bolesława Prusa,  pochodzące 
ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie 

EGIPT I JEGO TAJEMNICE

temat cywilizacji egipskiej. Także dzieci 
w wieku przedszkolnym  poznają kulturę 
staroegipską pod opieką specjalistów: hi-
storyków, archeologów, historyków sztuki 
z tutejszego Muzeum, w ramach specjalnie 
dla nich przygotowanych i prowadzonych 
zajęć edukacyjnych. 

Dodatkową atrakcją, z której zwiedza-
jący chętnie korzystają, jest oferta muze-
alnego sklepu Zielona witryna, w którym 
można nabyć wydawnictwa: Egipt i jego 
tajemnice – folder do wystawy w Chełmie, 
Andrzeja Niwińskiego: Mity i symbole sta-
rożytnego Egiptu, Czekając na Herhora... 
Odkrywanie tajemnic Teb Stubramnych 
czyli szkice z dziejów archeologii Egiptu , 
Bajki staroegipskie,  Abecadło znad Nilu 
oraz Papirusy, mumie, złoto. Michał Tysz-
kiewicz i 150-lecie pierwszych polskich 

i litewskich wykopalisk w Egipcie – ka-
talog wystawy w Państwowym Muzeum 
Archeologicznym w Warszawie,  Witajcie 
w Egipcie  – fi lm na DVD i Herhor Biule-
tyn Stowarzyszenia Miłośników Egiptu. 
Ponadto wyroby rzemiosła artystycznego: 
papirusy, rzeźby, skarabeusze, amulety.

Wystawa czynna do 16 kwietnia 2012 r. 
w budynku muzeum przy ul. Lubelskiej 57.

 zlw
foto: Grzegorz Zabłocki

HistoriaHistoria

oraz drzeworyty wielobarwne Aleksandra 
Laszenki (1883-1944) z kolekcji Muzeum 
Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambrozie-
wicza w Chełmie. Jest to okazja do przy-
pomnienia, że Laszenko bardzo często 
wyjeżdżał do Egiptu, wrażenia z podróży 
utrwalał na rysunkach, szkicach, obrazach 
malowanych w plenerze. Wykonywał szkice 
i notatki z wykopalisk archeologicznych 

podczas swojego pobytu w Egipcie, 
w czasie kiedy Howard Carter odkrył i ba-
dał grobowiec Tutanchamona.

Wystawie towarzyszy cykl spotkań z 
egiptologami: prof. dr. hab.  Andrzejem 
Niwińskim, Haliną Przychodzeń i Kamilem 
Zachertem, organizowanych w muzeum 
dla młodzieży szkolnej i dorosłych, zain-
teresowanych poszerzaniem wiedzy na 

KRÓTKO PO PREMIERZE: KRÓTKO PO PREMIERZE: ALE MAMY TEATR !ALE MAMY TEATR !

Tematem przedstawień jest proble-
matyka świata współczesnego, społe-
czeństwa konsumpcyjnego oraz relacji 
i postaw międzyludzkich.

,Maskarada” –spektakl plenerowy, jest 
alegorią otaczającej nas przestrzeni za-
równo przyrody jak i miejsc w których ży-
jemy. Posługując się metaforą i symboliką, 

OBSADA:
Andres  - Dawid Dudko
Alonso - Krzysztof Rogucki
Claudia - Magda Martyniak
Susana  - Anna Wolszczak
Julita     - Katarzyna Tomczyk
Karolina- Kamila Gółkowska

Reżyseria
Urszula Korpysz
Andrzej Kwiatkowski
Ruch sceniczny
Andrzej Kwiatkowski
Dekoracje
Tadeusz Stachniuk

w kilku obrazach ukazuje świat kreowany 
przez siły natury i nas samych. Istotną rolę 
w przedstawieniu oprócz działań aktorskich 
odgrywa gra świateł, efektów specjalnych 
i świetnej muzyki.

Realizacja projektu jest dofi nansowana  
ze środków Miejskiego Programu Profi lak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2012 rok . ak
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Fragmenty ekspozycji „Z historią pod rękę ulicą Lubelską w Chełmie”

Z HISTORIĄ POD RĘKĘ   ULICĄ LUBELSKĄ W CHEŁMIEZ HISTORIĄ POD RĘKĘ  
W Chełmie prace wykopaliskowe kon-

centrowały się m.in. na Górze Katedralnej 
– historycznym centrum administracyjnym 
i religijnym miasta, obecnym pl. dra E. 
Łuczkowskiego – niegdyś staromiejskim 
rynku z ratuszem – siedzibą władz samo-
rządowych oraz na kilku parcelach przy 
ul. Lubelskiej – najważniejszej arterii ko-
munikacyjnej dawnego Chełma, stanowią-
cej część traktu lubelskiego, biegnącego 
z Lublina do Lwowa. 

Na wystawie można obejrzeć fotogra-
fie fundamentów kamiennych budowli 
niedawno odsłoniętych na Wysokiej Gór-
ce. Są to relikty architektury rusko-bi-
zantyjskiej z XIII wieku, z czasów księcia 
Daniela Romanowicza i jego następców. 
Nie trzeba dodawać, że tego typu obiek-
ty na terenie obecnych ziem polskich 
stanowią zjawisko niezmiernie rzadkie. 
Oprócz zdjęć, elementem ekspozycji jest 
także oryginalny detal architektoniczny 
w postaci fragmentu profilowanego ka-
miennego portalu, wykonany z glauko-
nitytu oraz bloki budulca z tego samego 
zielonego surowca. Innym niewątpliwie 
ciekawym eksponatem znalezionym na 
Górce jest miedziana tabliczka trumien-
na biskupa unickiego Wincentego Sied-
leckiego, zmarłego 6 sierpnia 1840 roku 
oraz fragment średniowiecznej kolczugi, 
kredowy pionek do gry i szkliwiona płyt-
ka posadzkowa, także o średniowiecznej 
metryce.

Duże wrażenie wywierają fotografi e 
nieźle zachowanych piwnic chełmskiego 
ratusza oraz starszej kamienicy staro-
sty Wojciecha Węgleńskiego, odsłonięte 
w roku 2001. Pierwszy obiekt powstał 
zapewne jeszcze w 2 poł. XIV wieku i był 
kilkakrotnie rozbudowywany. Ostatecznie 
po zniszczeniach pożarowych rozebra-
no go w połowie XIX wieku. Natomiast 
kamienica jest widoczna na najstarszej 
panoramie miasta Teodora Rakowieckie-
go, przedstawiającej Chełm w roku 1765, 
podczas koronacji cudami słynącego 
obrazu Matki Bożej Chełmskiej koronami 
papieskimi. Po pożarze kamienicy ro-
zebrano jej górne  kondygnacje, jednak 
w dalszym ciągu użytkowano piwnice. Mie-
li tu magazyny i składy kupcy handlujący 
w sklepikach mieszczących się w „okrą-
glaku”, zbudowanym na fundamentach 
ratusza i kamienicy starosty, na początku 
drugiej poł. XIX wieku.

Północno-wschodnią część dzisiejsze-
go placu dra E. Łuczkowskiego zajmował 
chrześcijański cmentarz grzebalny, zapew-
ne otaczający nieistniejący od 1578 r. koś-
ciół o.o. dominikanów. Na wystawie można 
zobaczyć odsłonięte przez archeologów 
groby datowane na schyłek średniowiecza 
i początek okresu nowożytnego.

Spośród zabytków ruchomych, pozy-
skanych podczas wykopalisk prowadzo-
nych na dawnym rynku należy wymienić 
przede wszystkim militaria w postaci 

dwóch hakownic, czyli broni palnej do 
strzelania z miejskich fortyfikacji oraz 
doskonałej szabli typu węgiersko-pol-
skiego, czekanika, topora-siekiery, os-
trogi. Eksponaty te należy datować na 
okres staropolski (XV-XVII w.). Niewąt-
pliwie bardzo interesujacymi eksponata-
mi są cynowy krucyfiks, kilka cybuchów 
glinianych fajek, niektóre bogato orna-
mentowane, tłok pieczętny z hebrajskim 
napisem, pochodzący z Berdyczowa, 
z XVIII wieku. Osobną kategorię znale-
zisk stanowi grosz praski Wacława II, 
bity w pierwszych latach XIV wieku z 
bardzo dobrego srebra w Kutnej Horze, 
w Czechach. Jest to jedyna taka moneta 
znaleziona w Chełmie.

Na wystawie nie brakuje także zdjęć 
fundamentów dwóch bram miejskich – Lu-
belskiej – przy skrzyżowaniu z ul. Podwal-
ną – oraz Zamojskiej (niekiedy zwanej 
także Lwowską) – na wysokości Górki. 
W rejonie tej ostatniej znaleziono m.in. 
brązowy enkolpion z XIII wieku, z czasów 
księcia Daniela Romanowicza – założycie-
la miasta. Jest to krzyż-relikwiarz noszony 
publicznie przez przedstawicieli wyższego 
duchowieństwa prawosławnego. Ponad-
to ekspozycja przedstawia komputero-
wy wizerunek zrekonstruowanej Bramy 
Lubelskiej, autorstwa dwóch chełmskich 
architektów: Wojciecha Filipa i Macieja 
Maciejewskiego. System murowanych 
fortyfi kacji funkcjonował od XVI do końca 

Wszędzie  tam, gdzie z różnych powodów milczą źródła pisane i ikonagrafi a, wielkiego zna-
czenia nabierają wyniki badań archeologicznych, ktorych rolę trudno przecenić.
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XVIII wieku. Mury miejskie rozebrano na 
początku XIX w.

Całości obrazu dopełniają fotografi e naj-
ciekawszych odkryć w obrębie kilku bada-
nych posesji. Niewątpliwie duże znaczenie 
miały wykopaliska na terenie działki przy ul. 
Lubelskiej 14-18, na zapleczu nowozbudo-
wanej kamienicy Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Bakałarz”. Okazało się, że natrafi ono 
tu na pierwotny przbieg dawnej północnej 
pierzei rynku, która w XIX wieku została 
przesunięta o dwadzieścia kilka metrów 
na południe. Średniowieczny i staropolski 
rynek był o wiele większy niż obecny pl. dra 
E. Łuczkowskiego i ciągnął się od koś-
cioła pw. Rozesłania Św. Apostołów aż 
do zachodniego podnóża Górki. Z tej po-
sesji pochodzi m.in. niezmiernie rzadka 
moneta polsko-szwedzka – 1 öre, bita 
w roku 1595, gdy Zygmunt III Waza za-
siadał jednocześnie na tronie polskim 
i szwedzkim. Ciekawym eksponatem jest 
kamionkowa, kompletnie zachowana but-
la do przewożenia wody mineralnej. Tego 
typu pojemników używano w XIX wieku. 
Napełniano je w słynnych uzdrowiskach. 
Fakt znalezienia tego typu kamionki 
w Chełmie świadczy o kontaktach han-
dlowych z Czechami i Niemcami oraz 
o popycie wśród dawnych chełmian na tak 
nietypowy towar.

Liczne dane do rekonstrukcji historycz-
nej zabudowy południowo-wschodniej 
części dawnego rynku (sprzed regulacji) 
uzyskano podczas badań parceli przy ul. 
Lubelskiej 11-13, w miejscu, gdzie dziś 
znajduje się budynek PZU. Odkryto tu m.in 
nieznane zejścia do podziemi kredowych 



Wystawa „Z historią pod rękę ulicą Lubel-
ską w Chełmie” przedstawia dzieje głów-
nej arterii komunikacyjnej Chełma, przez 
pryzmat zabytków archeologicznych, 
architektury, dokumentów wydarzeń hi-
storycznych oraz rozwoju społecznego i 
gospodarczego miasta. Wraz z powsta-
niem w XIII wieku potężnego kompleksu 
zamkowego, książę Daniel Romanowicz 
na zachód od wzgórza założył osadę z 
biegnącą centralnie drogą. Część traktu 
wykorzystano na plac targowy, który z 
czasem przekształcił się w rynek miejski. 
Podobny kształt przyszła Lubelska za-
chowała po nadaniu miastu przywileju lo-
kacyjnego w 1392 r. Zwieńczeniem ulicy w 
obrębie miasta była Brama Lubelska, znaj-
dująca się w rejonie dzisiejszej Podwal-
nej. Za bramą wzdłuż traktu ukształtowa-
ło się z czasem Przedmieście Lubelskie. 
W pierwszej połowie XVII wieku po raz 
pierwszy odnotowano nazwę „Lubelska” 
i była to pierwsza ulica, która została 
wymieniona w źródłach historycznych. 
Przy niej znajdowały się główne obiekty 
miasta, takie jak ratusz i kościół parafi al-
ny. Oblicze ulicy Lubelskiej w zasadniczy 

sposób zmieniło się w XIX wieku. Doty-
czyło to przede wszystkim zabudowy. To 
wtedy pojawiły się murowane budynki 
wielokondygnacyjne, a ulica, określana 
w tym czasie mianem Lublińskiej, była 
reprezentacyjną arterią miasta. Na prze-
łomie XIX i XX wieku w górnej części 
Lubelskiej powstało kilka reprezentacyj-
nych kamienic, zaprojektowanych przez 
Juliana Cieszkowskiego, Andrzeja Soko-
łowa i Stanisława Dila. Władze rosyjskie 
uporządkowały również trakt, czyniąc 
z ulicy fragment tzw. „szosy pierwsze-
go rzędu”, biegnącej do Lublina. Szosę 
przesunięto również nieco na południe. 
Przedłużeniem Lubelskiej (za powstałą 
w 1877 r. linią kolejową) stała się w tym 
czasie ulica Pilichonki (zwana też Mo-
skiewską), przy której usytuowano potęż-
ny garnizon wojskowy. Na początku XX 
wieku założono tzw. stary park miejski, a 
w latach trzydziestych podjęto decyzję o 
utworzeniu kolejnego parku, po przeciw-
ległej stronie ulicy (obecny Park Miejski). 
W okresie międzywojennym włączono uli-
cę Pilichonki do Lubelskiej, czyniąc z niej 
najdłuższą arterię miasta. Władze miej-

skie dbały również o stan ulicy. W 1926 
r. przeprowadzono wymianę bruków oraz 
ułożono nowe trotuary, a trzy lata później 
ulica została zadrzewiona. Powstawały 
również nowe, reprezentacyjne kamieni-
ce. Szczególnie okazały był róg Lubel-
skiej i Strażackiej, z potężnym gmachem 
Magistratu. Na Lubelskiej funkcjonowały 
sklepy, szkoły, apteki, hotele i redak-
cje pism. U podnóża Góry Chełmskiej, 
w budynku tzw. Resursy, działał Polski 
Klub Społeczny, wyposażony m.in. w salę 
teatralną. Ofertę Resursy uzupełniały 
kinoteatry („Wersal”, „Oaza”, „Polonia”) 
oraz kina, w powstałym pod koniec lat 
dwudziestych Teatrze Miejskim. W 1938 
r. pojawił się pomysł zmiany nazwy ulicy 
na „Legionów Polskich”, jednak wybuch 
II wojny światowej uniemożliwił realizację 
uchwały. Po zakończeniu wojny po raz 
kolejny podjęto próbę zmiany nazwy uli-
cy na „Partyzantów”. Ostatecznie jednak 
większość radnych odrzuciła propozycję. 
Trwając przy swej tradycyjnej nazwie, 
Lubelska pozostała reprezentacyjną ulicą 
miasta do dzisiaj. 

 Oprac.: Zbigniew Lubaszewski

Otwarcie wystawy z udziałem zaproszonych gości, m.in.: ks. mitrata Jana Łukaszuka, Kazimierza Mazurka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego, Elżbiety 
Prus, kierownika Filii w Chełmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Stanisława Mościckiego, zastępcy prezydenta Miasta Chełm, Elżbiety Bajkiewicz-Kalisz-

czuk, dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki UM Chełm, prof. dr. hab. Andrzeja Buko, dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

oraz mnóstwo drobnych przedmiotów. Na 
ekspozycji znalazło swoje miejsce krzesi-
wo dość rzedkiego typu i ostroga.

Mimo braku ostatecznych rozstrzygnięć 
interpretacyjnych zdecydowano się na pre-
zentację fotografi i z nadzorów archeolo-
gicznych prowadzonych przy południowo-
wschodniej części kościoła pw. Rozesłania 
Świętych Apostołów. Natrafi ono tu na trzy 
solidne, kamienne mury łączone mocną za-
prawą wapienną. Są to albo relikty kościoła 
fundowanego przez Władysława Jagiełłę 
w 1417 r., albo późniejszego z 1578 r. (obec-
ny konsekrowano w roku 1796.), a może 
jakiejś innej, zupełnie nieznanej, okazałej 
budowli, albo murów fortyfi kujących dawne 
miasto od południa. Ostateczne ustalenie 
funkcji budowli będzie możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu szerokoprzestrzennych 
wykopalisk. 

Natomiast po północnej stronie obecnie 
istniejącej świątyni, w wykopie instalacyj-
nym, znaleziono tuż pod płytami chodniko-
wymi – ludzki, intencjonalny pochówek. Aż 
do 1802 roku, gdy austriaccy zaborcy zało-
żyli cmentarz przy ul. Lwowskiej w Chełmie, 
dawnych mieszkańców miasta chowano 
wyłącznie przy świątyniach. Tego typu sy-
tuacja miała miejsce także przy kościele pw. 
Rozesłania Św. Apostołów.

Innego rodzaju interesujące informacje 
przyniosły badania zaplecza kamienicy przy 
ul. Lubelskiej 59. Znaleziono tu m.in. ułamki 
dachówki, którą pierwotnie przykryto kamie-
nicę projektowną przez carskiego architekta 
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powiatowego – A. Sokołowa, pochodzącą 
z ostatniej dekady XIX wieku. Dachówka 
ta została wyprodukowana w Marsylii. Fakt 
ten świadczy o znacznym rozwoju handlu 
dalekosiężnego w dobie kolei, którą dopro-
wadzono do Chełma w roku 1877.

Całości ekspozycji dopełnia scenografi a 
archeologicznego wykopu badawczego, 
który eksplorowano podczas wykopalisk 
na parceli przy ul. Lubelskiej 14-18. Oprócz 
fotografi i profi li, można tu zobaczyć zdjęcie 
spalonej podłogi ganku budynku mieszkal-

nego, wyznaczającego pierwotny przebieg 
północnej pierzei rynku oraz sprzęt wyko-
paliskowy i dokumentacyjny.

Oprac.: Andrzej Bronicki
Foto: Grzegorz Zabłocki

Wystawa czynna do 3 czerwca 2012



Zmarły tragicznie chełmski malarz Bro-
nisław Grabarczuk należał do osób szcze-
gólnych. Jego proste obrazy, będące wy-
razem autentycznej pasji, stanowiły mocno 
wrośnięty w codzienne funkcjonowanie 
naszego miasta element. Artysta starał 
się przede wszystkim ukazywać Ziemię 
Chełmską, z jej pięknem, różnorodnością 
i krajobrazową specyfi ką. Dzięki temu jego 
twórczość była również efektem wyjątko-
wego przywiązania do „Małej Ojczyzny”, 
która stanowi miejsce naszego codzienne-
go bytowania, naszych wzlotów i upadków, 
naszych narodzin i naszej śmierci. Tylko 
niezwykła wrażliwość mogła umożliwić 
artyście odnalezienie takiego miejsca dla 
swego życia i swojej działalności. Podsta-
wy takiego stosunku do rzeczywistości 
można odnaleźć już w dzieciństwie Broni-
sława Grabarczuka. Urodzony w podhru-
bieszowskich Moniatyczach jako dziecko 
zwracał się uwagę na krajobrazy,  piękno 
natury i ulotne chwile związane z ludzkim 
życiem. Jak wspominał przy okazji jednej 
z ostatnich wystaw, prezentowanych w ka-
wiarni „Cafe Art” w 2008 r., w jego rodzin-
nej miejscowości: „Na jednym z pagórków 
stał drewniany kościółek, z wieży którego 
codziennie w południe dźwięczna syg-
naturka i obwieszczała czas na modlitwę 
Anioł Pański. Na drugim pagórku stała ko-
lorowa cerkiewka. A na trzecim stał drew-
niany stary wiatrak i kiedy nie było wiatru, 
dumał nad losem ludu. A kiedy wiatr się 
pojawiał, wiatrak się ożywiał i jak baletnica 
zaczynał się kiwać, skrzypieć, trzeszczeć 
- mełł zboże na razowy chleb. We wsi była 
też kuźnia skąd rytmiczny głos kowadła 
rozlegał się na wszystkie strony. Poza tym 
cisza zaległa od krańca do krańca. Jedynie 
od czasu do czasu zapiał kogut lub pies za-

szczekał. Strzechy chat wtulone w zieleń 
drzew, sterczące żurawie studni dopełniały 
uroku krajobrazu”. 

Pierwsze próby malarskie Bronisław 
Grabarczuk podejmował w okresie tra-
gicznej II wojny światowej, która przeszła 
przez ziemie hrubieszowską, pozostawia-
jąc groby zniszczenia. W 1947 r. został 
powołany do wojska i trafi ł do jednostki 
Wojsk Ochrony Pogranicza w Sudetach. 
Krajobraz gór jeszcze bardziej wzmocnił 
w nim malarskie pasje. „Wysokie urwiste 
skały porośnięte świerkami, u podnóża 
których płynęły szemrzące kamieniste 
strumyki. Niesamowite piękno. I tym 
razem w wolnych od służby chwilach 
w wojskowej świetlicy szkicowałem 
i malowałem to piękno. Mój dowódca 
zauważył moje zdolności artystyczne 
i przeniósł mnie do działu kulturalne-
go. Tutaj rozmalowałem się na dobre”. 
Już wtedy nie ograniczał do malarstwa. 
Zainteresował się muzyką i fotografi ą. Po 
powrocie w rodzinne strony wkrótce osia-
dał w Chełmie, gdzie został zatrudniony 
w powstającym Kombinacie Cementowym 
„Chełm”. Jako osoba odpowiedzialna za 
życie kulturalne zakładu, zorganizowałem 
zespół estradowy, chór żeński, zespół 
taneczny, kółko plastyczne i kółko foto-
grafi czne. Podobne działania prowadził 
w Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
w której został zatrudniony w 1969 r. Rów-
nocześnie poszerzał swoje wykształcenie. 
Zdobył uprawnienia instruktora plastyka, 
instruktora fotografi ka oraz reżysera tea-
tralnego. Jednak cały czas główną pasją 
Bronisława Grabarczuka było malarstwo. 
„Pokochałem malarstwo krajobrazowe 
ukazujące piękno ziemi chełmskiej. 
Malowałem kredowe pagóry porośnię-

BRONISŁAW GRABARCZUK
26.02.1926 – 30.12.2011

te lasami, rozległe niziny pojezierza 
łęczyńsko-włodawskiego i urokliwe 
miasto Chełm, z wąskimi uliczkami i 
czynszowymi kamieniczkami, spośród 
których wyrastają piękne świątynie. 
I znajdujące się tuż za miastem zielone 
łąki z wijącą się błękitną Uherką oraz 
polne wiejskie drogi z licznymi krzy-
żami i kapliczkami na rozstajach”. Jak 
podkreślał, szanował i cenił malarstwo 
nowatorskie, jednak za najważniejszy 
i najpiękniejszy uważał realistyczny pej-
zaż Cieszył się, że taki sposób malowania 
spotykał się zawsze z zainteresowaniem 
odbiorców. Dzięki temu uczestniczył 
w wielu plenerach i wystawach. Jego obra-
zy były eksponowane w Lublinie, Świdniku, 
Hrubieszowie, Puławach, Kazimierzu nad 
Wisłą i Krasnobrodzie. Za swoją wielora-
ką działalność został odznaczony między 
innymi: Odznaką Zasłużony Działacz Kul-
tury, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką 
za Zasługi dla Województwa Chełmskiego, 

Odznaką Zasłużony dla Miasta Chełm oraz 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. 

W 1990 r. Bronisław Grabarczuk prze-
szedł na emeryturę i od tej pory poświęcił 
się wyłącznie malarstwu. „Malarstwo to 
moje hobby. Z efektów nie jestem ni-
gdy do końca zadowolony. Wydaje mi 
się, że nie jest tutaj najważniejsze ma-
terialny wynik pracy. Cenniejszy jest 
sam akt tworzenia, podczas którego 
przenoszę się myślami i wyobraźnią 
w inny świat, gdzie jednym ruchem 
pędzla „buduję” zamki, pałace, oży-
wiam drzewa i zapalam gwiazdy. Praca 
przy sztalugach daje mi odskocznię 
od szarości dnia codziennego. Choć 
jestem już w podeszłym wieku zamie-
rzam malować dopóki mi sił wystar-
czy”. Bronisław Grabarczuk zmarł 30 
grudnia 2011 r. w szpitalu w Łęcznej. Miał 
osiemdziesiąt pięć lat. 

 Oprac. Zbigniew Lubaszewski

Ponad 6 tysięcy czasopism regional-
nych, dokumentów życia społecznego, 
plakatów, afiszy, druków ulotnych, 
ex-librisy, pocztówki i to wszystko 
dostępne on-line z każdego kompu-
tera na świecie! Ale to nie koniec, bo 
Chełmska Biblioteka Cyfrowa codzien-
nie dodaje nowe pozycje dokumentują-
ce historię Chełma i okolic.

- Chcieliśmy, przede wszystkim, ura-
tować przed zniszczeniem najcenniejsze 
i najstarsze zbiory – mówi Andrzej Rybak, 
który w chełmskiej bibliotece rozpoczął 
cyfryzować cenne materiały. – Niektóre 
były juz w fatalnym stanie i nie udostęp-
nialiśmy ich w obawie przed zniszczeniem.  
Cyfryzacja była idealnym pomysłem. Po 
zeskanowaniu materiałów  każdy może 
korzystać z części naszych zbiorów i to 
przez 24 godziny na dobę. Warunkiem jest 
oczywiście posiadanie komputera podłą-
czonego do Internetu.

Pracownia powstała w  ramach Progra-
mu „Mecenat 2009” Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego przyznało 
Chełmskiej Bibliotece Publicznej dotację 
w wysokości 100 tys. zł, ale trzeba było do-
łozyc jeszcze prawie 60 tys. zł, żeby wypo-
sażyć pracownię w skaner wielkoformatowy, 
sprzęt do digitalizacji, nośników z zapisami 
ścieżek fi lmowych i dźwiękowych oraz od-
powiednie programy do edycji grafi ki, co 

CYFROWA NAJWIĘKSZA W REGIONIE

W związku z koniecznością remontu 
kina Zorza,  wznowiono w 2012 roku dzia-
łalność Kina Kultura, istniejącego niegdyś  
w Wojewódzkim Domu Kultury. Pierwsze 
próby jego reaktywacji  były już w roku 
1999 w powstałym w wyniku połączenia 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Wojewódz-
kiego Domu Kultury - Chełmskim Domu 
Kultury. Kino istniało jedynie 1,5 roku,  po 
czym zaprzestało działalności. - Teraz, 
żeby mieszkańcy mogli oglądać na bieżą-
co premiery fi lmowe, ponownie je urucho-
miliśmy. - mówi Mariusz Matera z ChDK.- 
Nie jest nam łatwo bowiem w tej samej sali 
widowiskowej zawsze jest sporo imprez 
artystycznych i tutaj z góry przepraszamy 
mieszkańców za pewne niedogodności. 

Póki co w Kinie Kultura pokazało się 
już parę ciekawych tytułów, z których na 
szczególne wyróżnienie zasługuje najnow-
sze arcydzieło Agnieszki Holland, preten-
dent do nagrody Oskara - „W ciemności” ze 
znakomitą rolą Roberta Więckiewicza. 

KINO KULTURA 

Twórcy Ziemi ChełmskiejTwórcy Ziemi Chełmskiej

pozwoliło na sukcesywne gromadzenie za-
sobów cyfrowych, będących jednocześnie 
bazą „Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej”.

- W bogatej kolekcji ChBC są czasopis-
ma regionalne – w tym komplety przed-
wojennych pism „Zwierciadła”, „Kroniki 
Nadbużańskiej”, „Wieści Chełmskich”, 
których nie znajdziemy nigdzie indziej na 
świecie. Ale to nie koniec, bo on-line znaj-
dziemy plakaty, afi sze, ulotki, ex-librisy 

i pocztówki. - mówi Anna Pietuch, kierow-
nik Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej. - Dużą 
gratką dla bibliofi lów są zdigitalizowane 
kalendarze, książki, statuty, sprawozda-
nia i regulaminy oraz zbiory kartografi cz-
ne czyli plany i mapy.

Z dorobkim blisko sześciu tysięcy zdigi-
talizowanych pozycji, Chełmska Biblioteka 
Cyfrowa jest największą czytelnią on-line 
w regionie. (wz)
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Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał” po-
wstał 17 września 1966 roku z inicjatywy  
17-u osób skupionych wokół Mieczysła-
wa Niedźwieckiego. Od tego czasu kon-
certował ponad 1270 koncertów, w tym 
około 170 za granicą z repertuarem 653 
pieśni. Do 2011 w chórze śpiewało 411 
osób. Na swoim jubileuszowym koncer-
cie chór zaśpiewa „Carmina Burana”.

Chór „Hejnał” obchodził w 2011 r. jubi-
leusz 45-lecia pracy artystycznej. I było to 
pracowite świętowanie, bo chór wyjechał 
na warsztaty i koncert w Balassagyar-
mat na Węgrzech. Z miastem tym łączy 
„Hejnał” wieloletnia współpraca z dwoma 
chórami oraz dyrygentami: Matyasem 
Levente i Emberem Csabą. Podczas ubie-
głorocznego koncertu, który uświetnił 25 
edycję warsztatów muzycznych, wykona-
na zostanie „Carmina Burana” Carla Orf-
fa. Dyrygował zaprzyjaźniony z chórem 
„Hejnał” dyrygent z Berlina – Karol Bor-
suk. Chór „Hejnał” wykonał ten utwór po 
raz drugi. Pierwszy raz „Hejnał” śpiewał 
„Carminę” w lipcu 2010 roku w Koszalinie. 
Chór miał ogromną satysfakcję śpiewając 
w  gronie ponad 100 chórzystów polskich 

i niemieckich oraz wybitnych polskich so-
listów, przy akompaniamencie orkiestry 
Filharmonii Koszalińskiej pod dyrekcją 
Karola Borsuka. 

Warto wiedzieć, że chór Ziemi Chełm-
skiej „Hejnał” jest chórem mieszanym 
a capella. Członkowie chóru w liczbie 36 
osób - zróżnicowani wiekowo- rekrutują się 
z różnych środowisk społecznych i zawo-
dowych miasta Chełma. Łączy ich wszyst-
kich wielkie umiłowanie śpiewu, artystycz-
na pasja oraz lata trudów i wyrzeczeń 
a także satysfakcja i duma ze wspólnego 
muzykowania. Chór działa przy Chełm-
skim Domu Kultury w Chełmie.W obecnej 
chwili kierownictwo artystyczne sprawują 
w nim: Danuta Bałka- Kozłowska- dyrygent 
(w chórze od 1981r. – 30 lat) i Bogdan Dep-
ta- przygotowanie wokalne, akompania-
ment (w chórze 12  lat).

 „Hejnał” powstał 17 września 1966r. z 
inicjatywy  17-u osób skupionych wokół 
Mieczysława Niedźwieckiego. Należeli do 
nich m.in. Teresa Dyląg, Tadeusz Buzalski, 
Borys Halicki, Dominik Oskierko, Anna Rut-
kowska, Stanisław Sawicki, Jan Szewczyk. 
W krótkim czasie ustalono nazwę zespołu 

i wybrano zarząd chóru, któremu przewod-
niczył Borys Halicki, dyrygentem chóru 
został Mieczysław Niedźwiecki a przygoto-
waniem wokalnym zajęła się Teresa Dyląg. 
Pani Dyląg pracowała z chórem 40 lat, do 
roku 2006.  

Pierwszy koncert odbył się 5 lutego 1967r. 
w Powiatowym Domu Kultury w Chełmie. 
W dniu tym patronat nad zespołem objęły 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełm-
skiej i Powiatowy Dom Kultury.

Repertuar chóru jest bardzo bogaty 
i różnorodny. W bibliotece na półkach znaj-
dują się  nuty 653 pieśni. W ciągu roku chór 
przygotowuje ok. 70 utworów. W tej liczbie 
ok. 15 to kolędy. Repertuar chóru obejmuje 
utwory od średniowiecza po okres współ-
czesny- kompozytorów klasyki polskiej 
i światowej, formy oratoryjno kantatowe 
z orkiestrą, msze, kolędy i pastorałki, 
pieśni religijne, ludowe i patriotyczne oraz 
pieśni narodów, z chórami których „Hejnał” 
utrzymuje kontakty artystyczne.

Utwory chóru „Hejnał” 14-krotnie na-
grywane były w Polskim Radiu i Telewizji 
m.in. w Lublinie, Wrocławiu i Warszawie. 
W 1992r. Polskie Radio w Lublinie wydało 

CARMINA BURANA NA 45-LECIE „HEJNAŁU”

2 kasety magnetofonowe z pieśniami chó-
ru- z muzyką popularną i kolędami. Zyska-
ły one dużą popularność wśród słuchaczy 
naszego regionu.

W okresie swojej 45-letniej działalności 
chór „Hejnał” odbył ponad 1270 koncertów, 
w tym około 170 za granicą. Początkowo 
koncertował w Chełmie upowszechniając 
polska muzykę klasyczną i ludową,  a także 
twórczość kompozytorów i poetów chełm-
skich. W miarę poszerzania repertuaru 
i podnoszenia poziomu artystycznego chór 
zaczął brać udział w coraz znaczniejszych 
koncertach np. W Akademii Muzycznej 
w Warszawie, W Festiwalu „Legnica Can-
tat” i zaczął wyjeżdżać za granicę. Śpiewał 
nie tylko w salach koncertowych Buda-
pesztu, Pecs, Balassagyarmat (Węgry), 
Kijowa, Druskiennik, Wilna, Grodna, Lwo-
wa, Łucka, Grazu(Austria), Moll(Belgia), 
Bratysławy, Ilomantsi (Finlandia), Zepce 
(dawna Jugosławia), Berlina, Sindelfi ngen 
i szeregu miast we Włoszech, ale także 
w szkołach, domach dziecka, szpitalach, 
sanatoriach, placówkach opieki społecznej 
i kościołach, we wnętrzu których pieśni 
jego brzmiały szczególnie pięknie i wzru-
szająco. Śpiewał również na audiencji dla 
Ojca Świętego Jana Pawła II w 1991r.

Od 1968r. chór „Hejnał” stale współpra-
cuje z chórami polskimi i zagranicznymi. 
Szczególnie serdeczne więzi artystyczne 
i przyjacielskie łączyły go z chórami: „Me-
csek- Horus” z Pecs, Chórem Stołecznym 
„Fovarosi” i „Ganz-Mavag-Stalton” z Bu-
dapesztu, „Beeker Lidertafel” z Holandii, 
Die Kartner” z Graz w Austrii, „Ilomatsin 
Mielaulojal” z Finlandii, „Mahnjaca Zep-
ce” z Jugosławii, „Rezonans” z Zamościa, 
„Echo” z Biłgoraja, „Tercja” i „Immo pecto-
re” ze Świdnika.

Z inicjatywy Mieczysława Niedźwieckie-
go w roku 1991 zorganizowane zostały 
Międzynarodowe Spotkania Chóralne. 
Trwają  one do dzisiaj i na stałe weszły do 
Ogólnopolskiego Kalendarza Imprez.  

Od 2004 roku z inicjatywy obecnego dy-
rygenta organizowane są przez Chór „Hej-
nał” koncerty muzyki sakralnej – Triduum 
Cecyliańskie. W koncertach udział biorą 
schole, zespoły i chóry działające przy pa-
rafi ach chełmskich. Dwukrotnie w Triduum 
wystąpili goście – były to chóry: „Amicus” 
z Krasnegostawu i „Słoneczny krąg” z Żu-
łowa. 
 Danuta Bałka-Kozłowska
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Rocznik Chełmski T. 15Rocznik Chełmski T. 15

redaktor naczelny: Emil Horoch
wydawca: Stowarzyszenie Rocznik 
Chełmski; Chełmska Biblioteka Publiczna 
im. M.P. Orsetti
rok: 2011
stron: 536
format: 25x17 cm
oprawa: miękka
ISSN : 1425-6665

Kolejny tom Rocznika 
Chełmskiego zawiera 
wiele ciekawych prac 
z zakresu historii naszego miasta i regionu. 
Artykuły i materiały opublikowane w Roczni-
ku odnoszą się do różnych epok (od wczes-
nego średniowiecza po dzieje najnowsze) 
oraz dziedzin życia społeczeństwa (polityki, 
religii, gospodarki, sztuki). W dziale Recenzje 
omówiono interesujące pozycje wydawnicze 
dotyczące Chełma i Chełmszczyzny. Żałob-
na karta została poświęcona zmarłemu w 
2011 r. wybitnemu regionaliście Stanisławowi 
Pyszce. Kronika zawiera Kalendarium wyda-
rzeń 2010 oraz Bibliografię zawartości Rocz-
nika Chełmskiego t. 10-15. Całości dopełniają 
nastrojowe fotografi e Wiesława Lisieckiego z 
cyklu Impresje chełmskiej nekropolii.
Wszystkie książki w cenie 30 zł są do na-
bycia w: Chełmskiej Bibliotece Publicznej 
im. M.P. Orsetti ul. Partyzantów 40, Chełm-
skim Ośrodku Informacji Turystycznej ul. 
Lubelska 63, Muzeum Chełmskim im. W. 
Ambroziewicza ul. Lubelska 57 oraz Pod-
ziemiach Chełmskich ul Lubelska 55.

Dziennik wojennyDziennik wojenny

autor: Zenon Waś-
niewski
oprac. i wstęp: 
Andrzej Rybak
wydawca: Stowa-
rzyszenie Rocznik 
Chełmski; Chełmska 
Biblioteka Publiczna 
im. M.P. Orsetti
rok: 2011
seria: Źródła; t. 1
stron: 88
format: 25x17,5 cm
oprawa: twarda
ISBN serii: 978-83-922585-5-1
ISBN tomu: 978-83-922585-6-8

Wydawnictwo ukazało się w 66. rocznicę 
śmierci Zenona Waśniewskiego,wybitnego 
plastyka i poety chełmskiego dwudziestole-
cia międzywojennego, współtwórcy Kameny. 
Dziennik, poprzedzony wstępem dr. Andrzeja 
Rybaka, zawiera zapiski z okresu od 13 lute-
go do 5 czerwca 1940 r. i stanowi nieocenio-
ne źródło informacji o realiach okupacyjnych, 
nastrojach i stanie wiedzy społeczeństwa 
naszego miasta. Książka została bardzo sta-
rannie wydana, wzbogacona reprodukcjami 
zdjęć i obwieszczeń władz niemieckich.

Zespół wieżowy w Stołpiu. Zespół wieżowy w Stołpiu. 
Badania 2003-2005Badania 2003-2005

autor: Buko Andrzej 
(red.). stron: 375
format: 31x21 cm
wydawca: Instytut 
Archeologii i Etnologii 
PAN, Instytut Archeo-
logii UW
rok: 2009
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-89499-63-9
opis: W siedmiu blokach tematycznych 
opracowano wyniki badań specjalistów róż-
nych dyscyplin, dotyczące zespołu wieżo-
wego. Skupiają się one wokół: badań przy-
rodniczych, źródeł pisanych i historii Stołpia, 
wyników badań starszych i realizowanych 
w ramach zrealizowanego projektu, analiz 
architektonicznych, kontekstu przestrzen-
nego odkryć. Całość zakończona próbą 
syntezy wyników badań oraz uwagami koń-
cowymi. Publikacja do nabycia w cenie 90 zł 
w sklepie muzealnym Zielona Witryna przy 
ul. Lubelskiej 57/ róg Podwalnej w Chełmie.

W starym albumie mojego W starym albumie mojego 
dziadka. Chełm i chełmianie dziadka. Chełm i chełmianie 
w fotografii rodzinnej IIw fotografii rodzinnej II
 
autor: Mart Krystyna, Mojska-Zając Beata
stron: 120
format: 30,5x21,5 cm
rok: 2007
wydawca: Muzeum Chełmskie, 
FINE GRAIN
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-89942-04-3
opis: Katalog wysta-
wy W starym albu-
mie mojego dziadka. 
Chełm chełmianie w 
fotografii rodzinnej II, 
przygotowanej przez 
Dział Historii, Przyro-
dy i Edukacji Muzeum 
Chełmskiego w oparciu 
o zbiory wypożyczone 
od mieszkańców Chełma. Powstał zbiór ilu-
strujący przemiany, jakim na przestrzeni XX 
wieku uległ Chełm i jego mieszkańcy. Za-
miarem autorów było przypomnienie miasta 
minionego, ukazanie jego wielokulturowości 
obecnej w architektonicznej zabudowie mia-
sta i samych mieszkańcach. Prezentowa-
nych jest 360 fotografi i wybranych z pośród 
500 prezentowanych na ekspozycji. Część 
fotografi czną poprzedza wstęp.
 Publikacja do nabycia w cenie 40 zł w skle-
pie muzealnym Zielona Witryna przy ul. Lu-
belskiej 57/ róg Podwalnej w Chełmie.

Powrót do przeszłości.Powrót do przeszłości.
Dzieje tradycyjnej kultury Dzieje tradycyjnej kultury 
regionu chełmskiegoregionu chełmskiego
 
autor: Bronicki 
Andrzej, Dobosz Bo-
żena, Hordejuk Ewa, 
Mazurek Teresa, 
Ruszkowska Urszula
stron: 88
format: 23,3x16,5 cm
rok: 2007
wydawca: Muzeum 
Chełmskie
oprawa: miękka
ISBN: 9788360321287
opis: Przewodnik w postaci książkowej 
po wystawie stałej, złożonej z zabyt-
ków własnych archeologicznych i etno-
graficznych. Doskonale opracowany, 
ukazuje tradycyjną działalność ludzką: 
zdobywanie pożywienia (zbieractwo, 
myślistwo, rybołówstwo, rolnictwo), 
przygotowanie pożywienia, podstawowe 
rzemiosła (garncarstwo, tkactwo), strój 
i ozdoby stroju, wnętrza mieszkalne, 
sztukę ludową.
Publikacja do nabycia w cenie 21 zł w skle-
pie muzealnym Zielona Witryna przy ul. 
Lubelskiej 57/ róg Podwalnej w Chełmie.

Polecana książka

Chełmski rynek wydawniczyChełmski rynek wydawniczy

Pod koniec maja 2012 ukaże się 
debiutancki krążek X chełmskiej 
formacji MYLY LUDZIE,  album 
składa się 14 utworów które są 
przekrojem z całej dotychczaso-
wej siedmioletniej działalności 
zespołu, nagrania zarejestrowa-
no w studio „Squat” w Chełmie 
a miks i mastering materiału został 
wykonany przez bardzo znanego 
muzyka Jocke Skoga grającego 
w Clawfi nger. Dźwięki które Jocke 
wydobył z chełmskiej kapeli są 

naprawdę na światowym poziomie 
i nie powstydzą się nawet gwiaz-
dorskich produkcji, klika utworów 
z płyty miało już swoje premiery w 
rozgłośniach radiowych takich jak 
„Trójka” Polskie Radio, Eska Rock 
jak i w naszej miejscowej rozgłośni 
Bon Ton jednak więcej rozgłosu 
zespół ma zamiar dokonać po 
premierze płyty lecz to na chwilę 
obecną zostaje niespodzianką. 
Dwa teledyski promujące album 
do piosenek „Z ironią o świętej 
wojnie” oraz „Sen” można obej-
rzeć na Youtube w zespołowym 
kanale mylyludziechelm. Więcej 
wieści o koncercie promocyjnym 
płyty wkrótce. 

Pozdrawiamy i bądźcie Myly  

Bezwstydnica PrawdaBezwstydnica Prawda
W połowie marca br., nakładem Wy-

dawnictwa TAWA, ukazał się kolejny - po 
30 milionach za frajer - zbiór opowiadań 
chełmskiego pisarza Arkadiusza Sanna* 
zatytułowany Bezwstydnica Prawda.

Sam autor we wstępie do książki tak 
charakteryzuje poruszane w niej zagad-
nienia: O, bezwstydnico! Jeśli Prawdą 
jesteś, dlaczego mnie trapisz i męki 
straszliwe zadajesz, jakbym był winien 
za grzechy świata całego? Jakże mam 
cię zrozumieć i pojąć twe racje, jeśli we 
mnie codziennie ościeniem swym go-
dzisz? Czy tak Prawda postępuje, siostra 
bliźniacza Mądrości? I cóż mam ci powie-
dzieć, ja — twój wielbiciel — jeśli ty igieł 
tysiącami kłujesz moją psyche? Czyż nie 
rozumiesz, jak to boli, gdy się całą cię 
poznaje? Może bym pragnął innej jakiejś 
miary, uciec od ciebie do krainy Fałszu, 
lecz cóż mi wówczas pozostanie poza 
ułudą i rojeniami?

Gdzie oczy mam podziać, zuchwa-
ła boginko? Uszy pragnąłbym zamknąć 
i żyć jak ptak niebieski, lecz gdy cię widzę, 
natychmiast umieram dla marnych idei, 
fałszywych wartości i na nowo jak feniks 
z popiołów powstaję, by u twego boku 
stanąć jako żołnierz. Bo jest w tobie blask 
i jest pragnienie, a w duszy mojej prawość 
się zalęga i jak koń narowisty gna po stepie 
bezkresnym, wolny, ach wolny bez końca.

Gdy tak stoisz przede mną, ze wzro-
kiem śmiałym, niewzruszona, obezwład-
niasz mnie i drażnisz, ty, taka piękna, 
taka bezwstydna, taka całkiem naga, 
Prawdo... Cała ty!”.

Polecamy tę lekturę wrażliwym Czytel-
nikom, szukającym niekonwencjonalnych 
odpowiedzi na nurtujące od zawsze pyta-
nia o sens, prawdziwość i psychologiczne 
mechanizmy ludzkiego działania. Autor 
z dystansem, czasem z gorzką ironią czy 
wręcz z sarkazmem odnosi się do zmian 
zachodzących we współczesnych syste-
mach wartości. Obnaża nie tylko  głupotę 
ale także fałsz i bezinteresowną zawiść.

Książkę można kupić w księgarni Tawa 
przy ul. Krzywej w Chełmie lub zamówić 
przez internet w wydawnictwie: www.
tawa.pl. 

* Arkadiusz Sann – pisarz, poeta, 
publicysta. Od 10 lat mieszka w Cheł-
mem. Jest członkiem redakcji chełm-
skiego Pisma Literacko-Artystycznego 
„Egeria” i członkiem Chełmskiej Gru-
py Literackiej Lubelska 36, której był 
pierwszym przewodniczącym. Należy 
do Związku Literatów Polskich Oddział 
Lublin. Wydał dwie powieści obyczajowe: 
Exodus i Biały kamyk, zbiory opowiadań 
i wiersze dla dzieci. 

SCIENTIA  SCIENTIA  
Nr 5 Nr 5 
czasopismo czasopismo 
naukowe naukowe 
studentów studentów 
PWSZ PWSZ 
w Chełmiew Chełmie

Wydawca: 
Chełmskie Towa-
rzystwo Naukowe, 
Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w 
Chełmie,

Redakcja: B. Kucharska, D. Staszczyk

Książka zawiera pięć rozdziałów tema-
tycznych. Dwa rozdziały poświęcone są 
badaniom pedagogicznym oraz edukacji 
prozdrowotnej i terapii. Znajduje się w niej 
również rozdział „W kręgu fi lmu i teatru” i 
„Gender studies”, a także rozdział dotyczą-
cy sprawozdań z działalności studenckiej.
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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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Zapowiedzi imprez kulturalnychZapowiedzi imprez kulturalnych12

Na zaproszenie Urzędu 
Miasta w Międzyrzecu 
Podlaskim, chełmski teatr 
„NIEMY KRZYK” wystawi 
spektakl pt. „Niemy krzyk”, 
w drugiej połowie czerwca 
2012 r. Spektakl, cieszący 
się dużym zaintereso-
waniem wśród dorosłych 
i młodzieży, porusza prob-
lemy uzależnień od alko-
holu i narkotyków.

Przed nami kolejne, osiemnaste już Dni Chełma 
– święto naszego miasta i jednocześnie największa 
miejska impreza plenerowa. W tym roku wypadają 
wcześniej, w dniach 2, 3 czerwca. 
Sobotni wieczór 2 czerwca będzie należał do wy-
konawców typowo młodzieżowych z kręgu ragga, 
hip-hop i muzyki rockowej. W niedzielę każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Na scenie zobaczymy zarówno 
artystów starszego pokolenia, jak i wykonawców 
z kręgu muzyki tanecznej. Gwiazdą, która wystąpi 
na zakończenie Dni Chełma 2012 będzie Stachursky, 
artysta, który wielokrotnie podbijał listy przebojów 
największych rozgłośni radiowych. Mamy nadzieję, 
że to będzie wyjątkowy i roztańczony wieczór! 
Imprezie jak co roku towarzyszyć będzie jarmark 
z rękodziełem artystycznym i atrakcje sportowe. 
Swoją ofertę przygotują również chełmskie Muze-
um, Biblioteka czy stowarzyszenia.

28 kwietnia - sala widowiskowa ChDK

Dni Chełma, 2–3 czerwca

Terminy spotkań
Dyskusyjnego
Klubu Książki w 2012 r.
11. 04., godz. 16 (sala konferencyjna ChBP, 
ul. Partyzantów 40)
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki z okazji 
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 
9. 05., godz. 16 (sala konferencyjna ChBP, 
ul. Partyzantów 40)
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
13. 06., godz. 16 (sala konferencyjna ChBP, 
ul. Partyzantów 40)
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

XVI
3 czerwca 2012 r.

Teatr „Niemy Krzyk” prezentuje:

Koncert zespołu LOOM w ChełmieKoncert zespołu LOOM w Chełmie

1 maja 2012 1 maja 2012 
Chełmski Dom KulturyChełmski Dom Kultury Obchody 68. rocznicy likwidacji Stalagu 319 

w Chełmie, 18 kwietnia 2012 r.
Prezydent Miasta Chełm i Chełmska Biblioteka Publiczna im. Ma-
rii Pauliny Orsetti zapraszają na obchody 68. rocznicy likwidacji 
Stalagu 319 w Chełmie, które odbędą się 18 kwietnia 2012 r.
Program:
godz. 10.00
Złożenie kwiatów przez władze 
miasta przy pomnikach upamięt-
niających ofi ary Stalagu 319
- pomnik przy ul. Połanieckiej 8
- cmentarz jeniecki w lesie Borek
- cmentarz jeniecki al. Przyjaźni
godz. 12.00
Che łmska Biblioteka Publicz-
na im. M. P. Orsetti w Chełmie, 
ul. Partyzantów 40, sala konferen-
cyjna- prelekcje:
- dr Paweł Kiernikowski, Sonderkommando 1005 zarys problematyki,
- dr Andrzej Rybak, Waldlager Borek w świetle najnowszych badań,
- mgr Stanisław Gołub, Wyniki badań archeologicznych na terenie 
działalności Sonderkommando 1005 w Borku.
godz. 14.00
Galeria Patio ChBP– zwiedzanie wystawy „Stalag 319 w fotografi i”.

18-19 maja 
DZIEŃ 
I NOC

W MUZEUM

23 kwietnia 
ŚWIATOWY DZIEŃ 
KSIĄŻKI 
zapraszamy 
do Chełmskiej 
Biblioteki 
Publicznej 
przy ul. 
Partyzantów
40.

MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ 
W CHEŁMIE

oraz I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Stefana Czarnie-
ckiego w Chełmie zapra-
szają na otwarcie wystawy 
malarstwa Jolanty Stu-
dzińskiej „Drogą linii” 
w czwartek,  12 kwietnia 
2012, o godz. 17:00 w 
siedzibie muzeum przy 
ulicy Lubelskiej 55.
Pokaz malarst wa 
przygotowany zo-
stał w ramach Festi-
walu Nauki i Sztuki, 
k tórego organi-
zatorem jest I LO 
w Chełmie.
Patronat Honoro-
wy nad Festiwa-
lem objęła Polska 
Akademia Nauk


