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Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Pocztowa 
41, Urząd Miasta Chełm, Muzeum Ziemi 
Chełmskiej, Chełmski Dom Kultury, 
Chełmska Biblioteka Publiczna, TAWA 
na ul. Krzywej, „Technobud” Hotel Kame-
na, przychodnie „Salus” ul. Piłsudskiego 
11B, „San-Med” I Armii W.P., Salon Ko-
smetyczny „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. Wołyń-
ska 11, Stowarzyszenie Twórcze „Pasja”  
- I Armii W.P. 19, „SURMED” Przy-
chodnia Lekarzy Rodzinnych  
ul. I Armii W.P. 41 C „FAN KULTURY” 
ul. Lwowska 1, „Unident” Waśniewskie-
go 13, OPUS it Jaskinia Solna „Bar-
bórka” - 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, Przychod-
nia Specjalistyczna ul. Szpitalna 53 
B, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Graniczna 2a i ul. I Pułku Szwoleże-
rów 15 i Galeria Atelier Ryszarda Kacz-
marskiego ul Lwowska 34.

gazeta dostępna w :
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28 listopada 2012 w Muzeum Ziemi 
Chełmskiej w Chełmie dokonano kolej-
nej odsłony działań artystycznych w ra-
mach obchodów Jubileuszu Czterdzie-
stolecia Galerii 72: jest nią złożona ze 
stu obiektów wystawa prac prof. Jacka 
Dyrzyńskiego. Jej autor kieruje Pracow-
nią Wiedzy o Działaniach i Strukturach 
Wizualnych na Wydziale Malarstwa war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych

Uroczystość otwarcia wystawy miała 
wymiar podwójny: jubileusz chełmskiej 
galerii zbiegł się z równie okrągłym 
czterdziestoleciem pracy twórczej arty-
sty. Profesor Dyrzyński w trakcie przy-
gotowywania pokazu podkreślał wyjąt-
kowość miejsca, w którym przychodzi 
mu świętować swój wieloletni dorobek 

twórczy – doceniał je nie tylko ze wzglę-
du na wspaniałą historię Galerii 72 zapi-
saną ponad dwustu pokazami wybitnych 
przedstawicieli sztuk pięknych (spośród 
których wielu już odeszło na zawsze), ale 
także z uwagi na jego wyjątkową scene-
rię i przestrzeń, w którą wpisane są dzieje 
sięgające blisko trzech stuleci.

Wystawa pokazuje nam artystę, któ-
rego natura ma charakter dwoisty: z 
jednej strony skłania się do geometrycz-
nego porządku, z drugiej zaś wymyka 
się tej narzuconej regularności i wyka-
zuje wyraźną predylekcję do sensuali-
zmu. Ten pokaz tak adoruje odbiorcę, 
że większość osób zapowiada powrót, 
żeby lepiej zrozumieć przesłanie arty-
sty, który wciąż odczuwa wielką pokusę 

W sztuce Jacka Dyrzyńskiego

Kwadrat jaKo leitmotiv

eksperymentowania w zakresie formy, 
barwy i faktury. 

Jagoda BarczyńskaRecital bez precedensu
22 listopada 2012 r .w Państwowej Szkole Muzycznej  I i II st. im.I.J.Paderewskiego w Chełmie wystąpiły czołowe gwiazdy muzyki 
jazzowej: JANUSZ  STROBEL – gitara oraz ANDRZEJ JAGODZIŃSKI – akordeon.
Muzycy poprowadzili dla uczniów warsztaty , wykłady i seminaria na temat muzyki jazzowej i tajników gry na gitarze, fortepianie 
oraz akordeonie.
Tak się składa, że Państwowa Szkoła Muzyczna pod kierownictwem Andrzeja Wojtaszka coraz częściej inicjuje 
ciekawe, nietuzinkowe muzyczne przedsięwzięcia , stając się bardzo zauważalnym centrum kultury w mieście. 
Janusz Strobel –wirtuoz gitary klasycznej urodził się w Gdańsku w znanej muzycznej rodzinie. Wraz z Henry-

kiem Alberem utworzyli historyczny już duet gitar klasycznych. Laureat Jazzu nad Odrą, zało-
żył później Janusz Strobel Trio (którego występu dyrektor szkoły nie wyklucza podczas V 

Ogólnopolskiego Konkursu  w Gitarowego w Chełmie w marcu 2013 r). Doskonały kom-
pozytor filmowy  i teatralny. Współpracował z Czapińską , Koftą , Wołkiem Młynarskim.

Andrzej Jagodziński – absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie waltor-
ni. Drogę do jazzu otworzyła mu Złota Tarka, którą wygrał indywidualnie - jako 

pianista i jako członek kwartetu. Wieloletni towarzysz muzyczny Ewy Bem. 
Wielki sukces Jagodzińskiego to autorska płyta z utworami 

Fr. Chopina. Pomysł ten kontynuowany jest 
do dziś. Współpracował również w 

trio z Bartkowskim i Cegielskim 
(nagroda Fryderyk ’94) Prak-
tycznie rozchwytywany przez 
środowisko jazzmanów: String 
Connection, Quintessence, Na-
mysłowski, Wróblewski, Szukal-

ski, Śmietana, Muniak i inni.

„Wieloraki repertuar praktyk wizualnych, stworzył artysta po to, aby, między 
innymi, uzmysłowić widzowi, jak omylny i nieobiektywny jest narząd percep-
cji, w który został wyposażony. „Miniatury” opatrzone podtytułem „Interfe-
rencje” są zespołem prac, który szczególnie ujawnia tę tendencję.

Twórczego świętowania, 
weny poszukiwania 
i radości tworzenia. 

Przychylności 
sponsorów, wernisaży, 

wystaw i recitali 
z pełną publiką. 

Chęci i zapału 
do pracy twórczej, 
życzy świątecznie 

na Rok 2013
 

Redakcja Kultury Chełmskiej



3Rozmaitości

Gniewni 
pod „Strzechą”
Marek Dyjak na początek, niedługo potem, na barowym stołku „Strzechy u 
Wojciecha” zasiadł Robert Kasprzycki, a niebawem, bo Wojtek Malawski ma już 
plany, pub wypełni się klimatycznymi utworami Piotra Bukartyka, Jana Kondraka 
i być może Jacka Kleyffa. 

Pub wypełniony po brzegi 
klimatyczną muzyką

„12 Gniewnych” to wspólny projekt 
muzyczny Marka Dyjaka i Wojciecha Ma-
lawskiego, w ramach którego chełmianie 
zostaną zaproszeni na dwanaście kame-
ralnych koncertów – dwa z nich już się 
odbyły: Marek Dyjak opowiadał o życiu 
w jego niekoniecznie kolorowej odsłonie 
(to w październiku), przenośniami cza-
rował Robert Kasprzycki (w listopadzie). 
- Na każdym z koncertów były komple-
ty, choć przyznaję, że miałem obawy 
czy nasz projekt w ogóle wypali. Marek 
mnie jednak zapewniał: Co się martwisz, 
ludzie przyjdą! I jak się okazało, miał 
rację – mówi Wojciech Malawski, właści-
ciel „Strzechy u Wojciecha” - Specyficzny 
klimat i akustyka drewnianego wnętrza, 
sprawiają, że nasze kameralne koncerty 
posiadają niepowtarzalną atmosferę. -

Koncerty „12 Gniewnych” to w zasadzie 
rozciągnięty w czasie festiwal kameralny, 
tak ceniony przez publiczność – przede 
wszystkim za brak dystansu do artysty. 
Niestety bardzo często jest tak, że wspa-
niałe wnętrza, wprost wymarzone do gra-
nia, nie mają w sobie tego czegoś, co przy 
pierwszych akordach kołysze słuchacza. 
Pod „Strzechą” właśnie jest ten klimat 
wyjątkowy, co wspomagane solidną daw-
ką muzyki jest receptą na fantastyczny 
wieczór. I niech już tak będzie, bo plany 
Malawskiego i Dyjaka są ambitne: już 
niebawem wystąpi Piotr Bukartyk, termin 
koncertu już w 2013 roku potwierdził Jan 
Kondrak, a być może, że po bardzie z Lu-
blina, pod „Strzechę” zawita Jacek Kleyff. 
Informacje na bieżąco na facebookowym 
profilu „Strzechy”.        (wz)  

Teatr Ziemi Chełmskiej najnowszą 
premierą zaskoczy na pewno niejed-
nego ze swych stałych widzów.  - Tym 
razem wzięliśmy na warsztat sztukę 
współczesną, a będzie to komedia 
romantyczna z wątkiem kryminalnym 
w nieco groteskowym ujęciu.  - mówi 
Barbara Szarwiłło reżyser spektaklu. 
- Scenariusz nad którym pracujemy 
to dzieło młodego dramaturga Mi-
chała Walczaka „Polowanie na łosia” 
to błyskotliwe połączenie różnych 
konwencji i stylów. To żart, groteska 
i ironia, ale też ciekawe spojrzenie 
na współczesną Polskę i kondycję 
obywatela w społeczeństwie, które 
jedną nogą wciąż jeszcze tkwi w Pe-
erelu, za to drugą bardzo już chce 
sięgnąć do Europy, z jej nowocze-
snością i emancypacją. Tak oto wy-
gląda ta współczesna komedia - nie 
dość, że czarna to jeszcze roman-
tyczna. Niejednoznaczna, niebanal-
na, znakomita.- anonsuje Szarwiłło. 
„Polowanie na łosia” Walczaka to 
sztuka grana obecnie na scenach 
teatrów polskich jak i zagranicznych. 
Dbając o poziom i rozwój swojego 
teatru, chełmscy aktorzy zaprosili do 
współpracy dwóch profesjonalnych 
aktorów Teatru Andersena z Lublina. 
Premiera spektaklu planowana jest na 
przełom stycznia i lutego 2013 r. Tyle 
planów. 

Z ciężkim sercem donosimy, że 
pomimo  dużego zainteresowania 
„Opowieść Wigilijna” (foto) nie będzie 
w tym roku grana. Teatr Ziemi Chełm-
skiej planuje do niej wrócić za rok.

            kat

A w teatrze
zapolują  
na łosia

Z honorami klubowicze powitali Borysa Lankosza, reżysera 
filmu „Rewers” od którego chełmski DKF przyjął swoją nazwę. 
Widzowie obejrzeli „Autora widmo” Romana Polańskiego. Po pro-
jekcji posypały się pytania do reżysera. - Dyskusja była tym cie-
kawsza, bo Lankosz dopiero przed kilkoma  tygodniami wprost z 
Kalifornii przyjechał do kraju od razu na plan „Paradoksu”. Pytano 
więc reżysera o jego doświadczenia w „fabryce snów” i zderzenie 
z polską rzeczywistością  - mówi Piotr Stelmaszczuk prezes DKF. 
- Lankosz to przeciekawa osobowość: 

W fabule debiutował „Rewersem” - za ten film otrzymał Orła 
oraz 10 innych nagród i 3 nominacje. Artysta wszechstronny, sce-
narzysta i aktor, zagrał Vavr’ka w „Janosiku. Prawdziwa historia”.

Borys Lankosz był ostatnim gościem DKF w 2012 roku. Po 
grudniowej projekcji „Tam i z powrotem” Wojciecha Wójcika, klub 
świątecznie odpoczywa, żeby w 2013 rok wejść z nowymi pomy-
słami.               (wz)

Spotkanie z „ojcem chrzestnym” 
DKF „Rewers”
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Stowarzyszenie WeRwA wznowiło działalność niefor-
malnego Chełmskiego Klubu Turystów, w ramach któ-
rego odbywają się spotkania z ludźmi znającymi różne 
rejony świata i umiejącymi o nich opowiadać.

Mimo krótkiego stażu spotkania klubu cieszą się dużą 
frekwencją i mają liczne grono stałych odbiorców. Pod-
czas dotychczasowych spotkań klubowicze „zwiedzili” 
m. in. Irak, Karaiby, Himalaje i Algierię, „przejechali” 
motocyklem Syberię oraz odbyli sentymentalny spacer 
po Lwowie. 

Spotkania klubu to nie tylko oglądanie zdjęć i słucha-
nie opowieści, ale również degustacje napojów i potraw, 
koncerty muzyczne i konkursy. Opowieści traktują nie 
tylko o turystyce, ale również o kulturze, obyczajach, 
muzyce, a nawet o gospodarce. Ideą klubu jest też to, 
że o swoich wojażach opowiadają nie „zawodowi” po-
dróżnicy, lecz mieszkańcy Chełma i okolic. - Sam jestem 
wielkim entuzjastą turystyki i pomyślałem, że skoro nie 
wszędzie mogę pojechać, popłynąć czy polecieć, to 
chociaż opowieści o odległych krajach posłucham z ust 
osób, które tam były -  mówi Grzegorz Gorczyca orga-
nizator spotkań. - Po frekwencji na naszych spotkaniach 
można wyciągnąć wniosek, że miłośników turystyki jest 
w naszym mieście bardzo wielu. Panuje na nich bardzo 
fajna atmosfera i zazwyczaj spotkania mocno się prze-
ciągają. Mamy sporo fajnych pomysłów, a listę gości na 
co najmniej pięć spotkań do przodu. - Działalność klubu 
jest prowadzona bez większych nakładów finansowych, 
niezbędne środki pozyskujemy od sponsorów, dzięki 
którym wstęp na wszystkie spotkania jest wolny. W naj-
bliższych miesiącach nasi klubowicze „odwiedzą” m. in. 
Wietnam, USA, Gruzję, Chiny i Bałkany oraz ponownie 
Kresy. Gorąco zapraszamy.                      gg

Z WeRwĄ po świecie

Ogólnopolskie Spotkania z 
Tańcem Współczesnym w 
Chełmie doczekały się jubile-
uszu 15 lecia. Od początku or-
ganizatorem i pomysłodawcą 
tego kulturalnego wydarzenia 
jest Estrada Dziecięca i Sto-
warzyszenie Przyjaciół Tańca 
w Chełmie. Co roku zapraszane 
są teatry tańca i zespoły tańca 
współczesnego z różnych miast 
Polski, żeby pochwalić się swoim 
dorobkiem, a tym samym przybli-
żyć mieszkańcom Chełma tajniki 

tej techniki tańca. 
Na Piętnasty Wieczór Ogól-

nopolskich Spotkań z Tańcem 
Współczesnym  (9 grudnia 2012) 
zaproszenie przyjęli znani już 
chełmianom tancerze z Teatru 
Tańca Es z Lublina, którzy za-
prezentują swój nowy spektakl 
pt: „Viva Cezar”. Po raz pierw-
szy do Chełma przyjedzie Teatr 
Tańca Akademii Humanistyczno-
Ekonomicznej w Łodzi, tancerki 
tworzące grupę są studentkami  
tej uczelni na Wydziale Arty-

stycznym, na kierunku taniec o 
specjalności tancerz. Pokazali 
nam swój spektakl pt: „Siedem 
grzechów ludzkich”, a w efekcie 
każdy z widzów mógł znaleźć 
coś dla siebie tego wieczoru. 
Współpracujący z E.D. nauczy-
ciele  Joanna Miłoszewicz i Piotr 
Czarnecki przyjechali ze swoją 
grupą The Montaż z Akademii 
Tańca w Lublinie i popisując się 
na chełmskiej scenie w stylach 
hip hop, locking, bboying oraz 
dancehall. Nie zabrakło również 
gospodarzy czyli Estrady Dzie-
cięcej. Tego czarownego wie-
czoru cztery grupy: Mała Street 
Dance,  Swing, Slajd oraz Allegro 
zaprezentowały swoje premiero-
we choreografie.

Warto dodać, że Estrada 
Dziecięca 16 grudnia wystąpiła 
w Birmingham podczas Wigilii 
Artystycznej na zaproszenie 
Stowarzyszenia PolishArt. Seba-
stian i Renata Jakimiukowie po-
prowadzili tam również warsztaty 
taneczne dla uczniów ze szkoły 
Master Dance. Miejmy tylko na-
dzieję,że współpraca chełmskiej 
Estrady z Stowarzyszeniem Poli-
shArt nie skończy się tylko na tym 
jednym wyjeździe.                 (sb)

15 wieczorów 
minęło Taniec 

W Młodzieżowym Domu 
Kultury w Chełmie (11 grudnia) 
odbyła się niecodzienna impre-
za - „Mikołajkowy Turniej Tańca 
disco dance i hip-hop”, będąca 
podsumowaniem działań uję-
tych w projekcie „Taniec to mój 
świat”. 

Do rywalizacji przystąpiło 
około 100 tancerzy, konkuren-
cje odbywały się w kategorii 
mini formacji w różnych katego-
riach wiekowych. Turniej był do-
skonałą okazją do wymiany do-
świadczeń między tancerzami 
zaawansowanymi, a nowi-
cjuszami - uczestnikami 
projektu.  - Ważny był 
sam udział 
w tanecz-
nych 

zmaganiach, fajna zabawa i 
atrakcyjne spędzenie czasu 
wolnego. Gościem specjalnym 
był oczywiście Święty Mikołaj, 
który przybył z workiem pre-
zentów.  Mamy nadzieję, iż wy-
darzenie to rozbudziło  wśród 
młodzieży potrzebę odniesienia 
sukcesu, a przez to pokazy-
wanie w środowisku lokalnym 
nabytych na zajęciach pozy-
tywnych wzorców zachowań. 
Gratulujemy wszystkim  uczest-
nikom zdobytych miejsc na po-
dium – mówi Joanna Wilkołaska 
z Młodzieżowego Domu Kultury 

w Chełmie. 

to mój świat
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Skrzydła łączy zaokrąglony 
narożnik z półokrągłym balko-
nem z tralkową balustradą na po-
ziomie pierwszego piętra, zwień-
czony szczytem ze spływami, 
w którego wnęce umieszczono 
płaskorzeźbę z herbem Chełma 

oraz zegar. Według pierwotnych 
planów narożnik miała również 
ozdabiać wieżyczka z prześwita-
mi i hełmem. Skrzydło od strony 
ulicy Strażackiej posiadało dwie 
kondygnacje. Dach obu części 
przysłaniała attyka ze spływami 
i sterczynami, zwieńczonymi ku-

lami. Zgodnie z pierwotnymi pla-
nami w budynku umieszczono z 
czasem kilka sklepów oraz kan-
tor tygodnika „Zwierciadło”. Nie-
stety wykończenie teatru miej-
skiego okazało zbyt kosztowne 
dla władz miejskich. Umowę 

podpisano ostatecznie z chełm-
skim przedsiębiorcą Edwar-
dem Łuczkowskim (krewnym dr 
Edwarda Łuczkowskiego), który 
zobowiązał się do wykończenia 
pomieszczeń oraz przeniesienia 
do budynku aparatury ze swoje-
go kina „Wersal”, funkcjonujące-

go w budynku przy dzisiejszym 
placu Łuczkowskiego 5. Dzięki 
takiej decyzji 14 września 1929 
roku mieszkańcy Chełma mogli 
zasiąść przed ekranem nowego 
kina „Wersal”, przyciągającego 
również ciekawym wnętrzem. 
Bezpośrednio za drzwiami wej-
ściowymi znajdował się prze-
stronny westybul oraz garderoby 
i bufet. Następnie dębowymi 
schodami widzowie przecho-
dzili do sali kinowej. Główne 
pomieszczenie, obok widowni 
na czterysta osób, zaopatrzone 
było w dwa balkony, galerię, 10 
lóż prostych i dwie loże repre-
zentacyjne, usytuowane przy 
scenie. Do obsługi kina zatrud-
niono personel złożony z 14 
osób, wśród których wyróżniała 
się sześcioosobowa orkiestra w 
składzie: pianista, 2 skrzypków, 
wiolonczelista, perkusista („jazz-

band”) oraz muzyk obsługujący 
fisharmonię. Mieszkańcy Cheł-
ma chętnie odwiedzali nowe 
kino, przyciągani komfortowymi 
warunkami i atrakcyjnym reper-
tuarem filmowym. Przestronną 
salę wykorzystywano również 
do organizacji uroczystości pań-
stwowych, przedstawień teatral-

nych i koncertów. Między innymi 
w 1930 r. na scenie kina „Wersal” 
wystąpiła pięcioletnia Ida Haen-
del, urodzona w Chełmie słynna 
skrzypaczka. Edward Łuczkow-
ski dzierżawił pomieszczenia do 
1932 roku. W kolejnych latach 
obiektem zarządzali inni przed-
siębiorcy, toteż kino funkcjo-
nowało pod różnymi nazwami 
(„Ton”, „Tęcza”, „LOPP”, „Corso”, 
„Scala”), aby ostatecznie stać 
się kinem „Zorza”.  

Po II wojnie światowej budy-
nek Magistratu przeżywał różne 
koleje losu, pozostając jednak 
ciągle siedzibą władz miejskich. 
Przekształcenia architektonicz-
ne dotknęły przede wszystkim 
skrzydło mieszczce kino, które 
w latach 1966-1968 zostało 
gruntowanie przebudowane.

Zbigniew Lubaszewski

85 urodziny chełmskiego magistratu
17 grudnia 1927 roku w pachnącej jeszcze świeżą farbą sali po-
siedzeń zebrała się po raz pierwszy w budynku miejskiego magi-
stratu Rada Miasta Chełma. Skrzydła gmachu tworzyły literę L i 
były utrzymane w stylu neorenesansowym. Do reprezentacyjnej 
części od strony ulicy Lubelskiej wprowadziły się biura miejskie. 
Koszt budowy był niemały i wynosił 282 916, 88 zł, co odpowiadało 
prawie rocznemu budżetowi miasta. Budowla prezentowała się i 
trzeba przyznać, prezentuje się po dziś dzień dosyć malowniczo. 

Radio41 ma już 3 lata. Radiowcy Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Chełmie 
zorganizowali (11 listopada) urodzinowe 
przyjęcie. Gwiazdą wieczoru była Julia 
Marcell - piosenkarka, pianistka, skrzy-
paczka i kompozytorka pochodząca z 
Olsztyna, jednak na stałe mieszkająca 
i nagrywająca w  Niemczech. Śpiewa 
utwory punkowe w aranżacjach akustycz-
nych opartych o fortepian,kwartet smycz-
kowy i sekcję rytmiczną. 

3 urodziny Radia41 były elementem 
trasy Julii, w ramach której  artystka 
występuje na 10 koncertach w Polsce! 
Podczas koncertu, widzowie usłyszeli 
piosenki z albumu „June”. Julia Marcell 
zagrała też kilka zupełnie nowych utwo-
rów, które prawdopodobnie znajdą się na 
jej kolejnej płycie. Obok Julii wystąpili: 
śpiewająca i grająca na altówce - Mandy 
Ping-Pong oraz perkusista - Sebastian 
Schmidt.  Julia zahipnotyzowała chełm-
ską publiczność swoim przejmującym 
głosem obsługując równocześnie piano i 
sampler. Jako support wystąpił chełmski 
zespół „4 pory roq”, który zaczynał swo-
ją działalność właśnie w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Chełmie, a obecnie zna-
ny jest nie tylko chełmskiej publiczności, 
laureat między innymi Festiwalu Piosenki 
Studenckiej w Krakowie, Łódzkiej „Yapy”, 

Ogólnopolskich Prezentacji Muzycznych 
„CHRYPA’ 92, Warszawskiego „Tartaku”, 
Wrocławskiego „Łykendu”, Ogólnopol-
skich Spotkań Młodych Autorów i Kom-
pozytorów Piosenki „SMAK” im. Jonasza 
Kofty.         (wz)

Julia Marcell na urodziny

19 października 2012 w „Galerii na 
Górce” odbył się wernisaż malarstwa 
z pracowni „Art-Kreska” Młodzieżo-
wego Domu Kultury. Hasłem prze-
wodnim były „Chełmskie motywy”. 

- Malarstwo olejne zaprezentowane 
na wernisażu to znane większości nas 
miejsca, widziane okiem artysty. Wysta-
wione prace w „Galerii na Górce” dają 
nam poczucie wpatrującego się w nas  

miasta tworząc tym samym niezwykły 
klimat. - podsumowała wystawę  Krysty-
na Rutyna prowadząca w MDK pracow-
nię „Art-Kreska”

Autorzy prac: Joanna Podolak, Jago-
da Ciechan, Natalia Laskowska, Wikto-
ria Pejczew, Anna Wiatrzyk, Anita Ada-
miec, Diana Zielińska, Dominika Marek, 
Maciej Jaroszczuk, Justyna Mydlak, 
Karolina Panasiuk.

Wernisaż wystawy 
„Chełmskie motywy”
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16 listopada 2012 roku w siedzibie głównej Muzeum Zie-
mi Chełmskiej, odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone 
70 – leciu działalności literackiej i 85. rocznicy urodzin Pana 
Longina Jana Okonia. Pisarza, poety, nauczyciela, etnogra-
fa, działacza społecznego i animatora kultury. Uroczystość 
rozpoczął Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał” im. Mieczysława 
Niedźwieckiego, pod batutą Danuty Bałki Kozłowskiej, który 
wykonał dwa utwory do słów Longina Jana Okonia: „Płyń 
moja pieśni” w muzyką Mieczysława Niedźwieckiego oraz 
„Rodzinne Miasto” z muzyką Antoniego Stelmaszczyka.

Na wniosek Prezydent Miasta Chełm Pani Agaty Fisz, 
Rada Miasta Chełm w dniu 29 października 2012 roku przy-
znała poecie  Honorowe Obywatelstwo Miasta Chełm. Pod-
czas jubileuszu wręczony został srebrny medal potwierdza-
jący to doniosłe wydarzenie oraz okolicznościowa mosiężna 
tabliczka w aksamitnym etui z treścią podjętej uchwały. Aktu 
wręczenia dokonała Pani Prezydent wraz z Przewodniczącym 
Rady Miasta Chełm Panem Zygmuntem Gardzińskim.

Pan Longin Jan Okoń uhonorowany został również  Na-
grodą Kulturalną Województwa Lubelskiego, w imieniu  Mar-
szałka Województwa nagrodę wręczyła  Pani Elżbieta Prus 
- Kierownik Delegatury w Chełmie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego. Pani Anna Kobierska – Kierow-
nik Delegatury w Chełmie Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, przekazała Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego. 
Natomiast Związek Izb Rzemieślniczych przyznał Jubilatowi 
najwyższe odznaczenie rzemieślnicze – „Szablę Kilińskiego”.  
Aktu wręczenia dokonali przedstawiciele Lubelskiej Izby Rze-
mieślniczej, Prezes dr Jerzy Miszczak oraz Wiceprezes Pan 
Wojciech Hetman. Następnie Prezes Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
Pan Franciszek Golik, uhonorował Jubilata Pamiątkowym 
Krzyżem Kombatanckim „Zwycięzcom 1945 roku”.  

Ponadto wręczono Jubilatowi kilkadziesiąt listów, adresów 
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Moją imprezę jubileuszową przeżyłem ogromnie. Zorganizowana została 
z inicjatywy i przez Urząd Miasta Chełm. 

Oprócz licznie zgromadzonych gości, uczestniczyły w komplecie władze 
Chełma: Pani Prezydent Agata Fisz, wiceprezydent Józef Górny, Przewod-
niczący Rady Miasta Zygmunt Gardziński, dyrektor Wydziału Kultury, 
Sportu i Turystyki Elżbieta Bajkiewicz – Kaliszczuk i wiele innych.

Szczególnie cieszył mnie udział Senatora RP, Rektora Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Profesora dr hab. Pana Józefa Zająca 
oraz dr Mariana Cichosza – Wiceprezesa NIK w Warszawie, a także dr Je-
rzego Miszczaka, Prezesa Wojewódzkiej Izby Rzemieślniczej i jego zastępcy 
Wojciecha Hetmana, którzy pasowali mnie na Rzemieślnika Rzeczypospoli-
tej, bo wykształciłem wielu fachowców i sam w latach okupacji niemieckiej 
pracowałem jako fryzjer, więc otrzymałem zaszczytną Szablę Kilińskiego.

Odznaczenie kombatanckie, Wojewódzka Nagroda Kulturalna, liczne 
prezenty i gratulacje, a przede wszystkim Szabla Kilińskiego, będą mobilizo-
wały mnie do dalszej pracy twórczej i społecznej dla mojego miasta, regionu  
i Ojczyzny...

70-lecie działalności 
literackiej 
i 85. rocznica urodzin 
Longina Jana Okonia
i laurek od licznie zgromadzonych na 
uroczystości gości z Chełma, wojewódz-
twa lubelskiego i całego kraju, łącznie z 
delegacją uczniów Szkoły Podstawowej 
w Świerszczowie (Gmina Cyców) – miej-
scowości w której urodził się Poeta.

Na część artystyczną Jubilat wy-
brał utwory ulubionych poetów: Adama 
Asnyka, Bolesława Leśmiana i Józefa 
Czechowicza. Zebrani usłyszeli rów-
nież wybraną przez Poetę, Jego własną 
twórczość. Były to wiersze zatytułowane: 
„Cztery obrazy roku”, „Niepokój tworze-
nia” - poświęcony Tadeuszowi Ścibioro-
wi oraz „Cisza i czas”. Zaprezentowali je 
Elżbieta Bajkiewicz – Kaliszczuk, Sławoj 
Czarnota, Elżbieta Samborska i Barbara 
Szarwiłło. W części muzycznej wystąpili 
Andrzej Makaryczew – gitara i Andrzej 
Wojtaszek – skrzypce, którzy zagrali: 
Fritz Kreisler – Cierpienie miłosne, Anto-
nio Vivaldi – Zima część II, Astor Piazzola 
- Made in USA praz oraz Liber-tango.

Podczas uroczystości była okazja do 
nabycia w promocyjnej cenie książki za-
tytułowanej „Piórem i czynem” - o życiu 
i twórczości Longina Jana Okonia. Auto-
rem opracowania jest Stanisław Rogala. 
Do książki w ramach promocji dołączony 
został tomik poetycki pt. „Chełmskie stro-
fy liryczne” Marii Janiny Okoń i Longina 
Jana Okonia, jest to wydanie bibliofilskie, 
które osobiście ponumerowane zostało 
przez Jubilata. Była również okazja do 

otrzymania dedykacji lub autografu na 
zakupionych wydawnictwach.

Wartym odnotowania jest fakt, na co 
zwrócił również uwagę bohater spotkania, 
że książka pt. „Piórem i czynem” wydana 
została dzięki Przyjaciołom, którzy sfinan-
sowali jej wydanie, wśród nich znalazły 
się również Władze Miasta Chełm. Pod 
listą darczyńców czytamy: „ Składam Im 
wszystkim podziękowanie za bezintere-
sowną pomoc w opublikowaniu tej książki. 
Pomoc ta jest tym cenniejsza, iż pieniądze 
pochodzą – nie z budżetu samorządo-
wego – lecz z własnych środków”. Osoby 
zainteresowane nabyciem książki mogą 
kontaktować się z Chełmska Bibliote-
ką Publiczną w Chełmie. Darczyńcom 
i wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do przygotowania Jubileuszu, Poeta 
podziękował osobiście obdarowując ich 
podczas uroczystości, wydaną książką 
zaopatrzoną w imienną dedykację.

Jubileusz przygotowany został przez 
Urząd Miasta Chełm przy udziale Mu-
zeum Ziemi Chełmskiej, Chełmskiej Bi-
blioteki Publicznej, Chełmskiego Domu 
Kultury, Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Chełmie, Zespołu Szkół 
Gastronomicznych i Hotelarskich w Cheł-
mie,  Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Chełmie oraz Cukiernię „Hetman” w 
Chełmie. 

Elżbieta Bajkiewicz Kaliszczuk
foto: Grzegorz Zabłocki
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Urodził się w Chełmie w 1887 roku – 
tak przynajmniej pisze w jego biogramie 
Nadine Nieszawer, Marie Boye, Paul 
Fogel  w „Malarze w Paryżu 1905-1939. 
Szkoły Żydowskiej w Paryżu”ale wokół 
tej daty ciągnął się bezustanne spory. W 
literaturze dotyczącej artysty spotyka się 
także daty 1887 lub 1890 czy 1888 w E. 
Grabska, „Simon Mondzain”, w: „Paryż i 
artyści polscy wokół E.-A. Bourdelle’a”, 
Katalog MNW, Warszawa 1997, s. 126. 

W późniejszych latach artysta także 
podawał za miejsce swego urodzenia 
Lublin - „Po prostu tak było lepiej wy-
mówić obco-
krajowcom” 
- pisał. 

Ale to Chełm był przecież miejscem, 
gdzie Szamaj Mondszajn spędził młode 
lata i chodził do chedery. Chciał malo-
wać, ale ojciec rymarz miał wobec niego 
inne plany. Skończyło się kłótnią i wy-
jazdem Szamaja do Warszawy. Pracuje 
jako rymarz i retuszer w zakładzie foto-
graficznym. Jego życie nabiera tempa, 
poznaje bojowników PPS, Mieczysława 
i Stanisława Dąbkowskich, którzy mu 
pomagają. Wstępuje do Klasy Rysunko-
wej, a następnie do Szkoły Sztuk Pięk-
nych gdzie studiuje pod okiem Kazimie-
rza Stabrowskiego. Za udział w strajku 

szkolnym 

został aresztowany i uwięziony w Cy-
tadeli. W 1908 dzięki pomocy gminy 
żydowskiej wyjeżdża do Krakowa, gdzie 
podjął studia w Akademii Sztuk Pięk-
nych pod kierunkiem Teodora Axentowi-
cza i Józefa Pankiewicza. „Zaprzyjaźnił 
się wówczas z Mojżeszem Kislingiem, 
Wacławem Zawadowskim i Janem Hryn-
kowskim. W latach 1909 i 1911 wyjeżdżał 
do Paryża, a z końcem 1912 zamieszkał 
tam na stałe, wchodząc w krąg artystów 
z Montparnasse’u i przyjaźniąc się m.in. 
z André Derainem, Guillaume’em Apol-
linaire’em, André Salmonem. W 1913 
wyjeżdżał do Szwajcarii i Bretanii. - czy-
tamy w biogramie Simona Mondzaina. - 
I Wojnę Światową spędza w szeregach 
Legii Cudzoziemskiej, co daje mu oby-
watelstwo francuskie. Wraca do Paryża, 
poznaje Othona Friesza, Maxa Jacoba, 
Amadeo Modiglianiego, Pabla Picassa, 
André Salmona, Maurice’a Vlamincka 
oraz Ossipa Zadkine’a. Dużo podróżuje, 
osiada w Algierii, gdzie mieszka w cza-
sie kolejnej wojny.  - Po wojnie, Simon 
Mondzain dzieli życie pomiędzy  Paryż 
i Algier,  po ogłoszeniu niepodległości 
Algierii w 1962 roku rodzina przenosi 
się na Montparnasse, gdzie Mondzain 
umiera w 1979 roku.

Simon Mondzain był znakomitym 
pejzażystą. Sporo podróżował, powsta-

ły wówczas pejzaże, w których artysta 
skupiał się na problemach światła oraz 
koloru. Jego paleta znacznie się rozja-
śniła, a gama kolorystyczna została w 
sposób znaczny wzbogacona.  Wykony-
wał realistyczne portrety, malował pej-
zaże z Algierii oraz dekoracyjnie ujęte 
kompozycje z arabskimi motywami.

Obrazy Mondzaina znajdują się w 
wielu prywatnych kolekcjach na świecie 
oraz w muzeach państwowych (Musée 
National des Beaux-Arts d’Alger, Musée 
National d’Art Moderne Centre Pompi-
dou, Paris; Musée d’art et d’histoire du 
Judaïsme, Paris; Musée des Beaux Arts 
de Limoges, Musée des Beaux Arts de 
Nantes, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli).

Od 14 stycznia 2013 roku prace Mo-
zaina eksponowane wcześniej w Villa la 
Fleur będą udostępnione chełmskiej pu-
bliczności. Wystawa składa się z blisko 
150 obrazów olejnych i rysunków, głów-
nie ze zbiorów muzeum Villa la Fleur oraz 
z prywatnych kolekcji w Polsce i Francji. 
Czynna będzie do końca kwietnia 2013r., 
w Muzeum Ziemii Chełmskiej, ul. Lubel-
ska 55.

Twórcy Ziemi Chełmskiej

Kino Kultura w Chełmskim Domu Kultury w cyfro-
wej odsłonie działa od 29 października 2012. Dzięki 
zakupowi nowego wyposażenia (projektor cyfro-
wy 3D/4K) i doskonałemu nagłośnieniu - znacząco 
podniósł się nie tylko komfort oglądania filmów ale 
także dostępność nowych tytułów w momencie ich 
premier lub zaraz po premierach ogólnopolskich. 

Dotychczas największym zainteresowaniem cieszył 
się film: Saga „Zmierzch’’: Przed świtem. Część 2, który 
łącznie obejrzało ponad 1750 widzów. Na pewno spore 
znaczenie miał tu fakt, że film wyświetlany był w Chełmie 
od dnia ogólnopolskiej premiery - mówi Bartłomiej Ka-
zimierczak z CHDK. - Dużą oglądalnością cieszyła się 
także najnowsza część przygód Jamesa Bonda – Sky-
fall oraz Bitwa pod Wiedniem . Widzów przyciągały rów-
nież filmy 3D skierowane głównie do dzieci: najnowszy 
Asterix czy Żółwik Sammy 2. Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się także polskie produkcje Pokłosie i To mój 
rower. Od 28 grudnia Kino Kultura zaprasza na super-
produkcję: Hobbit-Niezwykła podróż, którą będziemy 
wyświetlać od dnia jej ogólnopolskiej premiery.

Ale chełmscy kinomani z niecierpliwością czekają 
na otwarcie Centrum Kultury Filmowej „Zorza”.  - Nie-
zwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, „Zorza” 
ponownie zacznie wyświetlać filmy – zapewnia prezy-
dent Chełma Agata Fisz – Z tą różnicą, że z szybszymi 
premierami, cyfrowo, w całkiem innej jakości oraz odre-
staurowanych, estetycznych, wyposażonych w wygodne 
fotele pomieszczeniach. Na zakończenie wszystkich 
prac, zgodnie z postawionymi w przetargu wymagania-
mi, wykonawca będzie miał czas najpóźniej do końca 
kwietnia przyszłego roku. Pomimo szerokiego zakresu 
prac obejmującego wymianę instalacji, przebudowy par-
teru i piętra budynku, renowacji kilkunastu pomieszczeń, 
modernizację sali projekcyjnej, budowy windy, nowych 
ubikacji, szatni i wykonania iluminacji frontowej ściany 
budynku, władze Chełma mają nadzieję, że prace za-
kończą się wcześniej niż zakłada specyfikacja przetar-
gowa.

Większość prac dotyczy środka budynku, więc mam 
nadzieję że wykonawca będzie solidnie pracował także 
przez zimę i szybciej odda do użytku nową „Zorzę”. Na 
pewno będziemy bacznie obserwować postępy – dodaje 
prezydent Fisz.                  (rk)

„Przed świtem” dało rekord

„Człowiek dąży w kierunku pierwiastka „Boskiego”, którego: „Sztuka” jest najwyższym wyrazem.”  
   Simon Mondzain

Z Chełma do École de Paris
Jego dzieła spotkamy w muzeach Algierii, Polski, Francji, Izraela, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Nazwisko Mondzain 
pojawia się zawsze w indeksach wystaw École de Paris. Krytycy lubią opisywać jego pejzaże południowej Francji, martwe 
natury ujawniające silny wpływ Cézanne’a. Simon Mondzain czerpał inspiracje także z malarstwa Deraina, tworząc kompo-
zycje o zgeometryzowanych, addytywnie zestawianych formach utrzymane w mrocznej, wąskiej tonacji kolorystycznej.

Mojżesz Kisling, Szymon Mondzain, Wacław Zawadowski i Jan Hrynkowski.

Zakręcone komedie, thrilery i poważne dramaty – kino 
społeczne, Wajda, Zanussi, Kieslowski, Holland i wielu 
inny reżyserów w swych najlepszych filmach oglądać 
można na warsztatach medialnych w Młodzieżowym 
Domu Kultury. W czwartkowe wieczory galeria MDK 
zamienia się w kinową salę i wtedy zaczyna się oglą-
danie. Dzięki współpracy z IV Liceum Ogólnokształcą-
cym wspólne lekcje prowadzone są w oparciu o zbiory 
filmoteki szkolnej, dzięki czemu program jest niezwykle 
zróżnicowany.  - Warsztaty w MDK są adresowane dla 
młodzieży szkolnej, ale nie tylko – mówi Wojciech Za-
krzewski prowadzący. - Zajęcia mają otwartą formułę, 
serdecznie zapraszamy każdego, kto ma ochotę po-
rozmawiać o filmie. Każda projekcja jest poprzedzona 
prelekcją na temat nie tylko filmu, jego reżysera itp. Po-
znajemy także język filmu, jego specyfikę itp.

Jak trafić do MDK? To bardzo proste: ul. Pocztowa 41, 
tel. 82 565 21 57 informacje na facebooku w zakładce 
gazety MDK Przystanek Gazeta.

Tak jak w kinie.

Filmoteka 
w MDK
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Dla laika, który w pędzie pomylił drzwi, to zwykła 
graciarnia – półki uginają się pod ciężarem niepo-
trzebnych rzeczy od podłogi pod sufit wypełnia-
jących nieprzwietrzoną piwnicę. Ale ten kurz, ten 
zapach staroci chciwie wdychają wszyscy ci, dla 
których Antykwariat Kresowy, jest takim miejscem 
w Chełmie, w którym można znaleźć cząstkę daw-
nych Kresów pieczołowicie pielęgnowaną przez 
Krzysztofa Kołtuna, poetę i bibliofila, który, jak go 
poprosić, przecierając spatynowne bibeloty, snu-
je niezwykłe kresowe opowieści. 1 grudnia 2012 r. 
Kołtun obchodził jubileusz 30-lecia pracy animato-
ra kultury kresowej. 

To niezwykłe miejsce w Chełmie. Niewielka piwnica 
wciśnięta pomiędzy setkę najróżniejszych sklepów i 
biur. Bo na ul. Lwowskiej ruch nigdy nie zamiera i bez 
względu na pogodę zawsze ktoś idzie gdzieś kupić coś. 
I właśnie tu, gdzieś pomiędzy salonem markowych gar-
niturów, agencją ubezpieczeniową a restauracją, której 
specjalnością są naleśniki ze szpinakiem, powstał An-
tykwariat Kresowy. Impreza, jak na warunki powiato-
wego Chełma niezwykła, ale i niezwykły jest człowiek, 
który go prowadzi. Bo Krzysztof Kołtun, rocznik 1958, 
zawsze wystawał poza utarte ramy otaczającej go rze-
czywistości. - Chyba właśnie tu znalazłem swoje miej-

sce. W jesienne wieczory, przy poświacie księżyca do 
żurawinowej herbaty z samowara - polecamy najdostoj-
niejsze książki ze skarbca Antykwariatu Kresowego. 
Studentom - pasjans literatury naukowej, podróżnikom 
- przewodniki i wspomnienia, podglądaczom świata - 
sztukę zamkniętą w albumach, romantykom - powie-
ścidła i poezję, zagubionym - ich pierwszą książkę "na 

otrzęsiny” . Wodzom i adiutantom serc - mądrości na 
miarę Kościuszki a KRESOWIANOM - odnalezione-
go domu z sadem, gdzie złote bery pachną i miodna 
pasieka i Wszyscy, razem przy stole na wieczorkach 
u Babuni... i tak: Wszystkim, szczęścia w „słowie” je-
sienią życzę... - anonsuje antykwariat Krzysztof Kołtun, 
poeta, pisząc o sobie samym:

Zaczęło się od scenariuszy imprez kulturalnych w 
szkole  przy ul, Jagiellońskiej w  Chełmie. Fascynacja  
pieśniami z  Wołynia zaprowadziła mnie do Kazimierza 
na Festiwal Kapel i Śpiewaków, był już rok 1978 r. Po-
jechałem tam z Zespołem z Sielca. Tutaj przez kolejne 
lata  spotkałem rozproszonych po całej Polsce kreso-
wian.  Jeździłem do nich za Jelenią  Górę, do Świera-
dowa i Brzezińca  - aby tam spisać wesele z Wołczuch 
k/ Lwowa. 

Pisanie wierszy o rodzinnych Kresach skąd wywo-
dziła się rodzina Kołtuna pozostawało domowym hob-
by. Takie były ówczesne realia. Od antykwariatu, gdzie 
udało mu się oprzeć  Brewiarz Tercjański z 1929 roku o 
lampowe radio, Kołtun zdążył w czasach socjalistycz-
nej prosperity Chełma „Miasta PKWN” popracować w 
kombinacie cementowym, a zaraz potem w domu kul-
tury.

Ale z czasem pisanie przerodziło się w pasję i spo-
sób na życie. Antykwariat, gdzie Kołtun uwija się wśród 
książek i kresowych pamiątek, jest tego dopełnieniem. 
Ale to nie wszystko. - Przychodzą do mnie, dzwonią i 
piszą wszyscy ci, którzy poszukują swych kresowych 
korzeni. Jestem jak informacja historyczno-regionalna 
– mówi Krzysztof Kołtun. - Pytają mnie o nieistnieją-

Krzysztof Kołtun urodził się 9 XI 1958 
w Chełmie w rodzie wywodzącym się z 
Lubomla na Wołyniu. Jest członkiem Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich w Krakowie 
i literackiego Bractwa Białego Pasterza. 
Pomysłodawca oraz organizator kilkuna-
stu edycji chełmskich konkursów poetyc-
kich (ogólnopolskich): „Matka”, „Wiersze 
dzieciom” oraz trwającego od 1988 r. „U 
progu Kresów”. Z pasji i zamiłowań et-
nograf, kolekcjoner kresowy, duchowy 
przewodnik po Kresach. Założyciel Towa-
rzystwa Rodzin Kresowych (1988), Nad-
bużańskiego Towarzystwa Kultury (1999) 
oraz Kresowego Zespołu „Sokoliki” (2004) 
w Chełmie. Laureat Literackiej nagrody im. 
A. Patkowskiego (Sandomierz 1999), na-
grody literackiej KAJA Kazimierza Andrze-
ja Jaworskiego (Chełm 2005), literackiej 
Nagrody im. W. Hasiora Stowarzyszenia 
„Ars Populi” (Kraków-Zakopane 2005), 
wielu konkursów poetyckich. Częsty gość 
kresowych audycji radiowych, dziennikarz, 
antykwariusz. 

Krzysztofa Kołtuna Kresy prosto z półki

Brewiarz Tercjański oparty o radio

ce już miejscowości na Wołyniu, z której pochodzili 
ich rodzice. Zdąża się, że ludzie przychodzą, przed 
planowanymi wyjazdami na Ukrainę dopytać, gdzie 
i co można ciekawego zobaczyć, jak tam dojechać, 
gdzie się zatrzymać i jak poruszać się po Wołyniu, czy 
Podolu. Jeśli sam nie wiem, to odsyłam ich do znajo-
mych, albo tych, którzy już tam kiedyś byli. 

Antykwariat Kołtuna to także miejsce, gdzie można 
kupić rzadkie, niskonakładowe tomiki wierszy, opra-
cowania historyczne, mapy oraz wszelkiego rodzaju 
starocia i bibeloty. Święte obrazy patrzą ze ścian na 
łacińskie brewiarze i pułkowe kroniki, rocznik „Przyja-
ciółki” z 1957 roku podpiera wazon sygnowany Lwów 
'37.             (wz)
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Album „Chełm 
i powiat chełmski  
na starej pocztówce”

 
Album, przygoto-

wany przez zespół 
pracowników Cen-
trum Wiedzy o Re-
gionie Chełmskiej 
Biblioteki Publicznej 
im. Marii Pauliny 
Orsetti, prezentuje 
pocztówki ukazują-

ce Chełm i miejscowości powiatu chełm-
skiego od pierwszych lat XX w. do 1944 
roku. Z 336 prezentowanych kart ponad 
połowa należy do zbiorów Chełmskiej Bi-
blioteki Publicznej, pozostałe pochodzą z 
prywatnych kolekcji.

Zgromadzony materiał został podzie-
lony na grupy tematyczne według przed-
stawianych obiektów. Grupa pierwsza 
ukazuje widoki ogólne miasta, następnie 

prezentowane są poszczególne ulice, 
ogród miejski, chełmskie świątynie, za-
równo istniejące do dziś, jak i te, których 
już nie ma. Kolejny blok stanowią foto-
grafie miejsc użyteczności publicznej: 
szkół, dworca kolejowego, cmentarzy 
wojennych, szpitali, koszar. Tutaj też 
zamieszczone są pocztówki dokumentu-
jące zniszczenia wojenne z czasów I woj-
ny światowej. Ostatnią grupę stanowią 
pocztówki z terenu powiatu chełmskiego. 
Obiekty w każdej z grup są ukazywane 
w sposób dynamiczny – możemy prze-
śledzić przemiany, którym ulegały w 
okresie prawie 40 lat. Album został bar-
dzo starannie wydany przez firmę Midex 
Tyres Group w Brzeźnie. Książka nie 
ukazałaby się, gdyby nie hojność pań-
stwa Danuty i Władysława Kowalskich, 
którzy w całości pokryli koszty wydania. 
Znakomicie reprodukowane pocztówki 
(czarno-białe i kolorowe), oddające nie-
powtarzalny klimat dawno minionych lat, 
twarda okładka i wysokiej jakości papier, 

sprawiają, że album jest doskonałym po-
mysłem na prezent gwiazdkowy. Można 
go będzie nabyć w Chełmskiej Bibliotece 
Publicznej ul. Partyzantów 40 pok. 008 
(parter), Chełmskim Ośrodku Informacji 
Turystycznej ul. Lubelska 63, Podzie-
miach Chełmskich ul. Lubelska 55 A oraz 
w firmie Midex Tyres Group w Brzeźnie 
(tel. 82 566 14 70).

Antologia 2012 
Chełmskiej Grupy 
Literackiej „Lubelska 36”

 
Poezja Chełmskiej 

Grupy Literackiej „Lu-
belska 36”, prezen-
towana w Antologii 
20012, to tylko nie-
wielki wycinek dość 
już dużego dorobku 
literackiego jej człon-
ków, którzy przez lata 

wspólnych spotkań i doskonalenia warsz-
tatu wypracowali  indywidualne style i 
metody budowania lirycznego przekazu. 
Programowo bezprogramowy zespół sto-
suje różne techniki poezjowania. Tema-
tycznie balansuje pomiędzy fikcją a tym, 
co znane z autopsji, pomiędzy rozważa-
niami natury filozoficznej a realizmem 
opisów. Podejmuje zagadnienia escha-
tologiczne i egzystencjalne, ale nie stroni 
także od tematów prozaicznych i emocji 
dnia powszedniego, stosując cały wa-
chlarz wypowiedzi poetyckich, począw-
szy od gatunków klasycznych po różne 
formy wiersza wolnego. 

To, co najbardziej intymne w ludz-
kim sercu, przybiera postać poezji. Jest 
to świat marzeń, rozterek, problemów 
etycznych, eschatologicznych, a także 
zachwytu nad pięknem otaczającego 
świata, refleksji o przemijaniu, zagubieniu 
w sprawach doczesnych.  Taka jest rola 
poezji. Dlatego pozostaje wierzyć, że mi-
sji tej pozostaną wierni chełmscy poeci. 

Chełmski rynek wydawniczy

W historii Chełma zapisał się głównie, 
jako aktor i reżyser Teatru Ziemi Chełm-
skiej. Można byłoby wymieniać daty, 
wymieniać  tytuły spektakli granych na 
deskach scen i goszczących na afiszach. 
Chełmianie na pewno zapamiętali go ze 
wspaniałej kreacji Charlie Chaplina, ze 
sztuki „Dwie blizny” jak również z „Ze-
msty” A. Fredry.

Czesław był również recytatorem i 
pasjonatem dobrej poezji. Przez wiele 
lat przygotowywał wychowanków, którzy 
zdobywali laury w całej Polsce.

Minęło już XX lat od śmierci Czesła-
wa Dopieralskiego. Właśnie z tej okazji 
12 grudnia 2012 r. w sali widowiskowej 
Chełmskiego Domu Kultury zorgani-
zowano wyjątkowy koncert – wieczór 
wspomnień poświęcony temu wybitnemu 
człowiekowi tak bardzo zasłużonego dla 
chełmskiej i nie tylko chełmskiej kultury.

Był to koncert podczas którego, wspo-
minaliśmy jak żył, tworzył i jakim był czło-
wiekiem. Z pewnością nie da się zamknąć 
w jednej godzinie nawet w najmniejszym 
skrócie tego co dokonał Czesław, ale 
pamięć o nim jest ciągle żywa w sercach 
ludzi, którzy z nim pracowali, grali na de-

skach scen i w sercach rodziny.
Podczas koncertu wystąpili artyści z 

różnych dziedzin kultury dając pokłon 
twórczości Czesława Dopieralskiego 
poprzez teatr, fotografie, piosenkę, tekst, 
taniec i film.

W koncercie udział wzięli: Piotr Dopie-
ralski, Mirek Majewski, Bogdan Depta, 
Aleksandra Borysiewicz, Ania Bobruś-
Chołota, Daria Dopieralska-Kowalska, 
Elwira, Grażyna Goleniewska, Ania Suł-
kowska, Marian Skiba, Estrada Dziecię-
ca, Teatr Hesperydy, Grupa teatralna z 
Młodzieżowego Domu Kultury.

Nad choreografią czuwali Renata i Se-
bastian Jakimiuk, nad scenografią - Anna 
Szumera, scenariusz napisali Elżbieta Do-
pieralska, Urszula Korpysz i Mariusz Cimek, 
a reżyserowała Elżbieta Dopieralska. 

             Elżbieta Dopieralska

O Cześku, dla Cześka 
– kOnCert wspOmnień

Anna Makać mieszka w Gdyni. jest ab-
solwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
grafikiem i konserwatorem dzieł sztuki. 
Wywodząca się z Chełma autorka prac 
malarskich, fotograficznych, ceramicznych 
a przede wszystkim ikon, uczestniczyła w 
wielu wystawach zbiorowych i indywidual-
nych. Anna Makać jest także animatorką 
licznych warsztatów pisania ikon. Związki 
z Chełmem, skąd pochodzą jej rodzice, 
przełożyły się na współpracę z Galerią 
Atelier Ryszarda Karczmarskiego, cze-
go efektem były warsztaty pisania ikon i 
wystawa Matka Boska Chełmska w iko-
nie Anny Makać. Ekspozycja prezentuje 
historię ikony od czasów jej powstania, 
aż do współczesności, gdy w maju 1940 
r. niemieckie władze okupacyjne odda-
ły chełmską katedrę Ukraińcom, którzy 
uczynili z niej sobór prawosławny i w 1943 
r. przenieśli odnowioną w Kijowie oryginal-
ną ikonę. W lipcu 1944 r., wobec nadcho-
dzących ponownie działań wojennych iko-
na została wywieziona przez ojca Gawriła 
Korbczuka, została przemalowana i prze-
chowywana w domu prywatnym. Dopiero 
w 1996 r. jego córka przekazała ją w darze 
do Muzeum w Łucku, gdzie ikona została 
poddana konserwacji i gdzie jest prze-

chowywana do dzisiaj. Obecnie w Cheł-
mie znajdują się dwie kopie ikony „Matki 
Boskiej Chełmskiej” – katolicka i prawo-
sławna. Kiedy otwarto kościół katolicki na 
Górce w 1919 r., na miejscu oryginału, w 
ołtarzu głównym umieszczono znalezioną 
na strychu świątyni kopię obrazu. W 1938 
r. wymieniono ją na replikę, sporządzoną 
przez chełmskiego malarza Władysława 
Ukleję. Obraz ten koronowany  został w 
1946 r. przez biskupa lubelskiego Stefa-
na Wyszyńskiego, późniejszego prymasa 
Polski. W chełmskiej cerkwi Jana Teolo-
ga znajduje się kopia ikony Matki Boskiej 
Chełmskiej pochodząca z XIX w. Jest ona 
umieszczona w ikonostasie nad ikoną 
Ostatniej Wieczerzy. 

Wystawa będzie czynna do 8 stycznia 
2013 roku w Galerii Atelier prazy ul. Lwow-
skiej 24 w Chełmie.

Ikonopisarka 
z chełmskimi 
korzeniami
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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
ReklamaReklama 11



12 Zapowiedzi imprez kulturalnych

1 stycznia, tradycyjnie już spotkamy się na pierwszym w Nowym Roku koncercie w Chełmskim 
Domu Kultury. Tym razem postanowiliśmy zaprosić artystów Teatru Muzycznego w Lublinie.  
Program zdominują utwory przedstawicieli najsłynniejszej kompozytorskiej rodziny w dziejach 
- wiedeńskich Straussów. Usłyszymy najpiękniejsze walce i polki oraz przeboje ze wspania-
łych operetek: „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wiedeńska krew” czy „Noc w Wenecji”.  
Oczywiście nie zabraknie wspaniałej oprawy tanecznej oraz pięknej scenografii. Warto zatem po sza-
leństwie sylwestrowej nocy wybrać się do Chełmskiego Domu Kultury, aby w noworoczny wieczór dać 
się porwać muzyce i za jej sprawą - poczuć się jak w Wiedniu! Zapraszamy! 

Wielka Gala Noworoczna
 1 stycznia 2013, godzina 18.00

Program imPrez 
w Szopce Bożonarodzeniowej
23 grudnia 2012 r.
godz. 14.00 - „Wigilia wszystkich Chełmian” zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalne-
go, Automobilklub Chełmski i Urząd Miasta Chełm.

25 grudnia 2012 r.
około godz. 1.00 - po zakończeniu Pasterki w Bazylice NNMP: uroczyste przeniesienie Dzieciątka 
Jezus do szopki na pl. Łuczkowskiego, poświęcenie szopki, życzenia świąteczne Prezydent Miasta 
Chełm, dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie ze Scholą z Parafii Mariackiej w Chełmie.

26 grudnia 2012
godz. 15.00 - koncert świąteczny w wykonaniu: zespołu Benek Band, Chóru Ziemi Chełmskiej Hejnał 
oraz zespołu wokalnego  Mimoza z Klubu Seniora przy ChDK.

5 stycznia 2013 r.
godz. 17.00 - „Święty Wieczór”, Dworek „Pan Tadeusz” w Żółtańcach. Widowisko obrzędowe przygo-
towane przez Zespół Obrzędowy z Okop pod kierunkiem Krzysztofa Kołtuna. Ponadto wystąpią m.in. 
Kapela „Karczmarze” z Rzeszowa i Kapela „Młodzież po czterdziestce” z Dubienki.

6 stycznia 2013 r.
godz.11.00 - Uroczysta Msza Święta w Bazylice Mariackiej z powitaniem Trzech Króli, przy udziale 
dzieci z koronami na głowach, aniołków i pasterzy;
godz. 11.45 - Orszak z gwiazdą betlejemską i Trzema Monarchami, który wyruszy z Bazyliki do szopki 
przy śpiewie kolęd, trasą: z Bazyliki na lewo ulicą Lubelską do ronda k/PWSZ, następnie ulicą Poczto-
wą prosto do świateł, skręt w prawo w ulicę Lwowską na Plac Łuczkowskiego;
godz. 12.30 - Szopka na Placu Łuczkowskiego w Chełmie: złożenie hołdu dla Dzieciątka Jezus od 
Trzech Króli, pasterzy, dzieci, młodzieży, dorosłych. Wspólne śpiewanie  kolęd i koncert w wykonaniu 
grupy dziecięcej i młodzieżowej biorącej udział  w Orszaku.

   „A serce wciąż nie syte” 
wystawa w Chełmskiej Bibliotece Publicznej uroczyście otwarta  
w 85 urodziny Longina Jana Okonia prezentuje:
- rękopisy i maszynopisy utworów poetyckich i prozatorskich;
- korespondencja;
- wydawnictwa książkowe i czasopisma z jego twórczością;
- afisze związane z działalnością literacką (wieczory autorskie, 
   jubileuszowe);
- pamiątki osobiste, medale, dyplomy, puchary, maszyna do pisa-
  nia, fotografie rodzinne i związane z twórczością, portrety;
- rekwizyty związane z cyklem opowieści indiańskich: rzeźby, 
   rysunki, przedmioty oryginalne pochodzące od Indian i Indianami 
   inspirowane oraz ekslibrysy.

   Urodziny Miasta!

14 stycznia 2013  godz. 18.00, budynek Muzeum Ziemii Chełmskiej 
przy ul. Lubelskiej 55 – Otwarcie wystawy prac Simona Modzaina.
15 stycznia godz. 10.00 – 14.00 Sesja naukowa – wykłady o naj-
starszej historii Chełma, MZCh. ul. Lubelska 55

   „Łzy Świata” 

Waldemar Szysz. Wystawa grafiki. Galeria Atelier, ul. Lwowska 24 
(do końca stycznia 2013)

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie 

zaprasza do zwiedzania wystaw „Las Borek w Chełmie. Zapo-
mniane miejsce zbrodni hitlerowskich” oraz „Chełm podczas 
okupacji” w siedzibie muzeum przy ul. Lubelskiej 57.

   Pierwsze Karnawałowe Spotkania z Tańcem Jazzowym

3 luty 2013, godz. 17.00 Chełmski Dom Kultury. Organizatorzy: 
zespól tańca jazzowego Ballo z Młodzieżowego Domu Kultury w 
Chełmie, goście z MDK w Krasnymstawie: zespoły Piruet i Zyg-
zak oraz duet z Kieleckiego Teatru Tańca: Małgorzata Ziółkowska 
i Bartłomiej Łącki.

Warto wiedzieć, warto być


