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Lustro duszy
W

- Spotkania z dziennikarzami, reżyserami i znanymi podróżnikami skłaniały
do głębszej refleksji nad otaczającym
światem oraz własnym człowieczeństwem - mówi Tadeusz Boniecki - organizator imprezy. O tym jak odnaleźć się
w „medialnym buszu” mówił przyjaciel
chełmskich DKCh Krzysztof Zanussi.
Natomiast Greg Zgliński odkrywał tajniki
tworzenia filmów. Młodzież miała okazję
zobaczyć m.in. wyreżyserowany przez
niego film pt. „Wymyk”. Ewa Czaczkowska, wybitna polska dziennikarka mówiła
o problemach współczesnego Kościoła.
Promowała też swoją książkę o Św. Siostrze Faustynie. Dużym powodzeniem

cieszyły się również spotkania z Krzysztofem Ziemcem, który zachęcał młodzież
do podejmowania trudu pracy nad sobą i
stawiania wymagań. W programie DKCh
był też Zlot Miłośników Twórczości Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

Duże zainteresowanie wzbudziły warsztaty dziennikarskie prowadzone przez
Piotra Góreckiego, korespondenta zagranicznego TVP 1 Wiadomości. Gościem
szczególnym Zlotu była pani Alicja Kapuścińska, żona Ryszarda Kapuścińskiego.
W odkrywaniu własnych zainteresowań
pomagali uczestnikom DKCh podróżnicy.
Piotr Kuryło opowiadał o swoim biegu
dookoła świata w intencji pokoju oraz
modlitwie która pomagała mu przetrwać
najtrudniejsze chwile. Dominik Włoch
i Daniel Kasprowicz mówili o wolontariacie na Madagaskarze. Natomiast Michał
Kochańczyk przeniósł opowieścią uczestników chełmskich DKCh, na najwyższe
szczyty Himalajów, które zdobywał i kontynenty po których podróżował. Monika
Rogozińska Prezes Oddziału Polskiego
Światowego Związku Podróżników ( The
Explorers Club) mówiła o mocy marzeń
i sile przetrwania gdy ma się wytyczone
cele do realizacji. Niezapomniane wrażenia artystyczne pozostawił po swoim
koncercie Jacek Hałas, grający na lirze
korbowej i śpiewający staropolskie pieśni o życiu i śmierci. Uczestnictwo we

w Chełmie ...

Przeżyliśmy prawdziwą ucztę muzyczną. Świetne zaplecze aktorskie i teatralne
artystki doskonale spisały się na scenie
muzycznej. Nieskrępowane ruchy i odwaga to z pewnością jej atuty - dosłownie
żywa energia. - mówi Mariusz Cimek z
MDK. - Zespół rozpoczął z przytupem,
od kawałków bardziej rytmicznych: „Nie
ogarniam”, „Ludzie psy”, „Wyścigówka”,
które momentalnie rozgrzały zgromadzonych fanów. Potem dalej przez „Żwir”,
„Sorry Polsko”, „Padam”, „Syn”, Szara flaga” aż po dwa bisy !

Kontrowersyjna Maria Peszek pokazała oblicze albumu „Jezus Maria Peszek”,
przypomniała starsze utwory, doskonale
znane chełmskiej publiczności. Podobało
się? Wszystkim się podobało. Po koncercie Maria Peszek podpisywała płyty
i rozdawała autografy. Na zakończenie
tego niezwykłego wieczoru DJ Notab zaserwował doskonałą zabawę przy dźwiękach muzyki.		
mdk

Szalom Chełm

wszystkich wydarzeniach wchodzących
w skład DKCh było bezpłatne. Bo my nie
napełniamy kieszeni lecz ducha – mówi
rzecznik prasowy chełmskich DKCh Radosław Jarecki. 		
civitas

Kultura Chełmska. Czasopismo bezpłatne.

Maria Peszek

foto: Przemysław Świechowski

ydarzenia związane z jubileuszowymi X Dnia Kultury Chrześcijańskiej, które trwały od 12 maja do 4 czerwca
odbywały się w kościołach, szkołach i placówkach kultury na terenie Chełma. Głównym organizatorem imprezy
było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Chełmie. Honorowy Patronat objęli Księża Dziekani Dekanatów Chełmskich, Starosta Chełmski i Prezydent Chełma. Impreza była kierowana do mieszkańców Chełma,
a szczególnie do młodego pokolenia, szukającego w życiu celu i drogi, jaką ma podążać.

Na zaproszenie
Młodzieżowego Domu Kultury

Redakcja: Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, Zygmunt Gardziński, Aleksandra Kierska, Anna Małysz, Mariusz Matera, Zofia Wasiuta, Wojciech Zakrzewski (redaktor naczelny) oraz uczestnicy warsztatów dziennikarskich Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. Foto na okładce:
Janusz Radek, koncert w CHDK 14 kwietnia 2013. Skład i łamanie: Jacek Adamczyk. Druk: Wschodnie Centrum Poligraficzne KORZAN, ul.
Szkolna 16, Chełm, tel/fax 82 564 00 55. Wydawca: Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Redakcja. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Pocztowa 41,
22-100 Chełm, kulturachelmska@wp.pl. Wydanie dofinansowane ze środków budżetu miasta Chełm. Sponsor strategiczny: PGO Chełm.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach, materiałów nie zamówionych nie zwraca.

... to projekt muzyczny, na który składa
się 10 utworów w języku polskim i hebrajskim. Niespodzianką jest „Miasteczko
Chełm”, zaśpiewane przez 90-letniego
Chaima Lendera, chełmianina mieszkającego obecnie w Izraelu. Okładkę stanowi
stara fotografia przedstawiająca ulicę Lubelską. Wewnątrz, krótka historia chełmskiej gminy żydowskiej przygotowana przez
regionalistę Zbigniewa Lubaszewskiego.
Założycielem zespołu jest Mariusz Matera, miłośnik żydowskiego folkloru, który
do wspólnego grania zaprosił samych
znakomitych muzyków. Obok Mariusza
Matery zespół Szalom Chełm tworzą:
Krzysztof Jasiuk – piano, Dariusz Tokarzewski – gitara, wiolonczela, Sławomir
Piędzia – klarnet, Krzysztof Kostrubiec
– skrzypce, Marian Skiba – kontrabas,
Bogusław Depta – akordeon, Karol Białkowski – darabuka.
Projekt wsparło wiele osób. Nadruk na
płytach zaoferował Zbigniew Zasadny.
Stroje ze spektaklu „Skrzypek na dachu”
zespół wypożyczył dzięki uprzejmości
dyrektora Teatru Muzycznego w Lublinie,
Krzysztofa Kutarskiego. Tekst przetłumaczyli na język angielski Jacek Pędziński
i Mariusz Klimczak.
Patronat honorowy nad płytą objął Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

3

Rozmaitości

Chełmianin Roku 2012 oraz

nagrody im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego
Podczas tegorocznych Dni
Chełma przyznano tytuł Chełmianina Roku 2012 oraz nagrody im. Kazimierza Andrzeja
Jaworskiego w kategoriach:
mecenat, animator kultury oraz
twórczość literacka i artystyczna.

Chełmianin Roku 2012

prof. Andrzej Buko - profesor
zwyczajny na Uniwersytecie
Warszawskim, dyrektor Instytutu
Archeologii i Etnologii Polskiej
Akademii Nauk. Osoba bardzo
zaangażowana w popularyzowanie wiedzy o najstarszych
dziejach Chełma i ziemi chełmskiej. Dzięki jego oddaniu systematycznie prowadzone były i
są badania archeologiczne m.in.
w Stołpiu koło Chełma, zespole
rezydencjonalno – sakralnym
na Górze Katedralnej czy też
w chełmskiej Bazylice pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
To osoba, której zaangażowanie
przyczynia się do odkrywania historii i upowszechniania wiedzy
o przeszłości Chełma.

reportaży z wydarzeń kulturalnych. Od 2006 roku związany
z Młodzieżowym Domem Kultury, gdzie prowadzi warsztaty
dziennikarskie i najmłodszą
w regionie redakcję gazety internetowej „Przystanek Gazeta”.
Twórca Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rewers”.
Barbara Szarwiłło i Sławomir
Czarnota – kontynuatorzy tradycji Teatru Ziemi Chełmskiej.
Sztuki teatralne, których byli
reżyserami i zarazem wykonawcami scenografii nie odbiegają estetyką i wykonaniem od
zawodowych teatrów. Zajmują
się również edukacją teatralną
wśród dzieci i młodzieży orga-

Nagroda KAJ-a w kategorii

animator kultury:

Ryszard Karczmarski - artysta fotografik, który od wielu lat
prowadzi również Galerię Atelier
w Chełmie. Prezentowane są
w niej głównie wystawy fotografii,
odbywają się tam również liczne
koncerty i wiele ważnych wydarzeń artystycznych. Przy Galerii
utworzona została pracownia,
w której prowadzona jest edukacja plastyczna dzieci, młodzieży
i dorosłych. Galeria Atelier już na
stałe wpisała się na mapę kulturalną Chełma.

Nominacje:

Wojciech Zakrzewski – dziennikarz i publicysta, od 12 lat pisze artykuły o życiu kulturalnym
Chełma, autor recenzji, relacji i
esejów. Związany z lokalnymi tygodnikami: „Tygodnikiem Chełmskim”, „Nowym Tygodniem”
i „Super Tygodniem Chełmskim”.
Ma w swoim dorobku wiele foto-

występowali również lokalni artyści. Zamiarem właściciela jest
organizacja kolejnych koncertów
oraz wprowadzenie elementów
teatru.

Związku Artystów Plastyków.
Malarz i architekt wnętrz. Prace
artysty znajdują się w prywatnych
kolekcjach w Armenii, Stanach
Zjednoczonych, Niemczech, Ka-

Krzysztof Prost – Prezes Towarzystwa Muzycznego w Chełmie,
które od wielu lat daje możliwość
uzyskania wykształcenia muzycznego dzieciom, młodzieży
oraz osobom dorosłym. Działacz społeczny, zaangażowany
w rozwój i upowszechnianie kultury na terenie Chełma. Związany z Teatrem Ziemi Chełmskiej.

nadzie i Chinach. Miał 14 wystaw
indywidualnych oraz kilkanaście
zbiorowych. Otrzymał szereg nagród, m.in. wyróżnienie na 8 Salonie Sztuki „Polart 2003”, I miejsce za obraz „Ukrzyżowanie 2” na
Ogólnopolskim Biennale Plastyki
Dąbrowa Górnicza 2012.
Andrzej Rybak – działacz społeczny i regionalista. Zajmuje
się pisarstwem historycznym.
Jest autorem lub współautorem
9 książek. Posiada również duży
dorobek publicystyczny w różnych czasopismach i książkach
zbiorowych (38 publikacji).

twórczość literacka
i artystyczna:

nizując warsztaty i spotkania.
Cechuje Ich wysoki profesjonalizm w upowszechnianiu kultury
teatralnej .
Wojciech Malawski – właściciel
pubu „Strzecha u Wojciecha”,
miejsca, które stało się muzyczną sceną Chełma. Dzięki cyklowi
koncertów, które zainaugurował
koncert Marka Dyjaka, Chełm
mógł gościć artystów takich
jak m.in.: Andrzej Sikorowski,
Katarzyna Groniec. W pubie

Złota passa Ballo I
Najstarsza, reprezentacyjna grupa Zespołu Tańca Jazzowego
z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie po ciepłym przyjęciu
na Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Kowlu na Ukrainie i konkursie tanecznym w Ulan-Majoracie po raz kolejny wywalczyła najwyższe miejsce na podium. Dziewczęta zajęły I miejsce w kategorii
show dance na Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Terespolu.
Pokaz trzech choreografii w ich wykonaniu jury dodatkowo doceniło nagradzając formację tytułem grad prix (najlepszy zespół całego
konkursu). Ballo I co roku do sezonu turniejowego przygotowuje
Sabina Englot.		
MDK

Danuta Agnieszka Kurczewicz
- poetka, członek Chełmskiej
Grupy Literackiej „Lubelska 36”
oraz Związku Literatów Polskich.
Opublikowała pięć tomików
poetyckich, wiersze jej publikowane są również w antologiach
i almanachach, ponadto w czasopismach między innymi „Egerii”, „Akcencie” i „Nestorze”. Jest
uczestniczką licznych warsztatów
literackich i spotkań poetyckich.
Wśród nagród jakie otrzymała za
swoją twórczość jest między innymi srebrny Wawrzyn Literacki.

Nominacje:

Oganes Kazarian – członek
Związku Plastyków Artystów
Rzeczypospolitej Polskiej oraz

mecenat:
Zbigniew Zasadny - Prezes
Zarządu Agencji Reklamowej
„Sungraf” w Chełmie. Agencja
od wielu lat w formie finansowej
i rzeczowej wspiera działalność
kulturalną Chełma, prowadzoną
przez instytucje kultury, stowarzyszenia, twórców i animatorów
kultury.

Nominacje:

Firma PERFEKT Spółka z o.o.
- która od lat wspiera finansowo
stowarzyszenia oraz instytucje
kultury działające na terenie
Chełma.		
um
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Muzeum otwarte i kreatywne Pierwsza
krajowa
nagroda
dla Julki

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Muzeów przebiegał pod
hasłem: „Museums (Memory + Creativity) = Social Change
„Muzea (Pamięć + Kreatywność) = Zmiany społeczne”.
Z tej okazji – 17 maja 2013 - Muzeum
Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie zaprosiło do bezpłatnego
zwiedzania wystaw stałych i czasowych
oraz udziału w przygotowanych specjalnie z tej okazji atrakcjach. W nawiązaniu
do 540. rocznicy urodzin wielkiego astronoma wyeksponowana została księga
– dzieło Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbuim coelestium” („O obrotach
ciał niebieskich”), wydane w drukarni
Stanisława Strąbskiego w Warszawie
w 1854 roku – pierwszy polski przekład
tego dzieła. Po krótkim wprowadzeniu
historycznym młodzieżowa widownia
obejrzała film animowany, biograficzny
„Gwiazda Kopernika” - reż. i scenariusz
Zdzisław Kudła, Andrzej Orzechowski.
Opracowanie plastyczne: Janusz Stanny.
Muzyka: Abel Korzeniowski. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej.
Na dziedzińcu muzealnym przy ul.
Lubelskiej 57 zagościli bardzo młodzi
adepci teatru, uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1, którzy przygotowali i zaprezentowali publiczności
spektakl teatru kukiełkowego „Legenda o
białym niedźwiedziu”, oparty na „Legendach chełmskich” Longina Jana Okonia.

Na scenie VII Nocy Muzeów
tancerze klubu Boogie Opus Twist
z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie

zowym” oraz warsztaty twórcze „Co by tu
z(a)malować?”
Podczas VII Nocy Muzeów w Chełmie
zwiedzający mogli uczestniczyć kolejno
w otwarciach wystaw: „Malarstwo ludo-

„Powróćmy jak za dawnych lat. Kadry starego kina”
od lewej: Mirosław Majewski, Aleksandra Borysiewicz, Anna Bobruś-Chołota

Zainteresowaniem cieszyły się także
zajęcia edukacyjne z przyrodnikiem Pawłem Łapińskim „Problemy ochrony żółwia
błotnego w Chełmskim Parku Krajobra-

we regionu chełmskiego”, „Koło. Kropka.
Okrąg. Z kolekcji Galerii 72” oraz „Ze
świata sztuki. Obrazy artystów XX wieku z Chełma i kolekcji prywatnych oraz

chełmskiego muzeum”.
Ta sobotnia, osiemnasta noc maja była
dla Chełmian okazją nie tylko do poznania z trochę innej strony wystaw muzealnych w naszym mieście. Młodzieżowy
Dom Kultury w Chełmie również włączył
się w organizację Międzynarodowej Nocy
Muzeów. Na skwerze, przy budynku
Chełmskiego Muzeum można było posłuchać piosenek z lat dwudziestych oraz
trzydziestych i obejrzeć popisy tancerzy
z Klubu Boogie Opus Twist. Śpiewali i recytowali: Aleksandra Borysiewicz, Anna

Koncert
„Serce
wyrusza
w krainę marzeń”,
od lewej: Katarzyna
Zawiślak-Dolny
i Bożena Zawiślak-Dolny

Bobruś-Chołota oraz Mirosław Majewski.
Tej nocy w Chełmie czas się cofnął.
W rytmach „Przebojów z dawnych lat”,
w muzycznym wykonaniu grupy „Benek
Bend”, przebiegała zabawa taneczna na
„Specjalnej Podłodze”, a podczas całego wieczoru podziwiano umundurowanie ułanów polskich, które prezentowała
grupa rekonstrukcyjna Chełmskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni i Kawalerii
Polskiej z Janowa.
Wydarzeniem artystycznym wieńczącym atrakcje i niespodzianki przygotowane na VII Noc Muzeów w Chełmie był
koncert „Serce wyrusza w krainę marzeń”
w wykonaniu Bożeny Zawiślak-Dolny,
Katarzyny Zawiślak-Dolny, Piotra Chilimoniuka i Michała Bieli, przyjęty gorącym
aplauzem słuchaczy. Publiczność rozstała się z artystami i muzeum 19 maja
o godzinie pierwszej.		
zlk
foto: G. Zabłocki

Julia Dobosz - uczestniczka pracowni
plastycznej Color Wheel Młodzieżowego
Domu Kultury w Chełmie zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”.
Organizatorem było Stowarzyszenie
Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie przy
współpracy merytorycznej z Wydziałem
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na konkurs napłynęło kilkanaście
tysięcy prac, które oceniane były na poszczególnych szczeblach - międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
3 czerwca 2013 r. na Wydziale Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu.Nagrodę
notebooka wręczył laureatce przewodniczący jury konkursu dziekan wydziału
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dr
hab. Błażej Ostoja - Lniski.
Maja Ryżyńska zdobyła I miejsce w eliminacjach międzyszkolnych nagrodzona
dyplomem. Aleksandra Lekan otrzymała
wyróżnienie i dyplom. Dziewczynki rozwijają swój talent pod okiem artysty plastyka
Elżbiety Krzywickiej.
mdk

26-27 lipca - warsztaty filmowe

...Się kręci

„Legenda o białym niedźwiedziu” – teatrzyk kukiełkowy w wykonaniu uczniów
ZSO nr 1 w Chełmie, dziedziniec muzeum przy ul. Lubelskiej 57

26 lipca (piątek) 12.00 - 17.00- nauka
pisania scenariusza filmowego ze Zbigniewem Masternakiem
27 lipca (sobota) - zajęcia w plenerze
- warsztaty filmowe „...Się kręci o Chełmie”
(Zapisy na warsztaty do 20 lipca, młodzież od 13 lat)
Szczegółowy program - www.mdk.
echelm.pl, Sekretariat MDK Chełm tel: 82
565 21 57
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W Galerii 72

Tomasz Ciecierski
klasyk malarstwa współczesnego w Galerii 72
Na letnie miesiące sale Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej wypełniły prace jednego z
największych malarzy polskich,
którego dokonania sytuują go
wśród klasyków spod znaku
pędzla i palety. Prace zaprezentowane w ramach pokazu, w zasadniczej swej części, powstały
po 2000 roku, pojedyncze jedynie obiekty sygnalizują wcześniejszy obszar poszukiwań
artysty. Użycie w przypadku Tomasza Ciecierskiego określenia
„obszar poszukiwań”, znakomicie przystaje do charakteru jego
twórczości, którą zajmuje głównie eksploracja zjawiska jakim
jest malarstwo samo w sobie.
Artysta pracuje cyklami, co
chełmska prezentacja wyraźnie
podkreśla. Nie zawsze opatrzone są one konkretnymi tytułami,
gdyż ważniejszą dla autora jest
istota problemu, który poruszają,
niż ich werbalizacja. Ciecierski
wyszedł z pracowni prof. Krystyny Łady-Studnickiej w stołecznej
Akademii Sztuk Pięknych, gdzie
dyplom uzyskał w 1971 roku. Był
to czas, kiedy mury warszawskiej uczelni artystycznej, żywo
przesiąknięte były jeszcze rodzimym koloryzmem, od którego
młode pokolenie dramatycznie
próbowało się odciąć, by na
fali buntu przedstawić własną
wersję malarstwa. Z dzisiejszej
perspektywy, ogarniając nawet
pobieżnie dzieło tego wybitnego twórcy, rozpoznajemy w nim
sensualny stosunek do barwy,
która raz popada w głębszy
ton, by innym razem wydobyć
na powierzchnię całą gamę delikatnych pastelowych odcieni.
Wrażliwość i przywiązanie do
koloru – mimo prób odżegnania
się od akademickich wzorców –
pozostały w artyście do dzisiaj
i stanowią ważny walor jego malarstwa.
Od lat 90. XX wieku lejtmotywem jego obrazów jest pejzaż,

który artysta traktuje bardziej
symbolicznie niż odnosi do
konkretnego fragmentu rzeczywistości. Znakiem firmowym dla
malarstwa Ciecierskiego stał
się pejzaż wielokrotny – dzieło
złożone z wielu nakładanych na
siebie małych formatem widoków, zbijanych ze sobą, gdzie
zewnętrzne warstwy ukrywają
i zasłaniają częściowo to co się
dzieje pod ich powierzchnią.
Uzyskana w ten sposób zróżnicowana, dynamiczna, reliefowa
struktura, przybiera czasami
pokaźne rozmiary (np. 150 x
243 cm), by innym razem skłonić
się w kierunku bardziej kameralnych rozwiązań.
W pierwszym przypadku artysta potrafił połączyć w jeden
organizm ponad sto małych
kompozycji pejzażowych z zaznaczoną zawsze wyraźnie
linią horyzontu. Za każdym razem – niezależnie od formatu
– te multiplikowane syntetyczne
założenia krajobrazowe mają
charakter otwarty, wyzwalający
w wyobraźni odbiorcy potrzebę poszerzenia dzieła idącą
w każdym kierunku, w tym również
w głąb, poprzez nałożenie kolejnych warstw reliefu.
Po 2000 roku sięgnął malarz
po medium fotografii. Fotografia
jako wspomnienie, przypomnienie, przywołanie zatartych na
kliszy pamięci chwil, a także
rejestracja momentów, sytuacji,
które poruszyły, stały się impulsem emocji, którym artysta
przypisuje znaczące w procesie twórczym miejsce. Ponadto
Ciecierski z wielką pasją kolekcjonuje pocztówki z miejsc do
których dociera, wycinki z gazet,
które wniosły nowe doznania
i zaowocowały pewnym ładunkiem wzruszeń. Te fotograficzne
formy nostalgii, „zatrzymania
chwili”, są chętnie przez artystę wykorzystywane w dziele
malarskim w postaci collages

Puchar Polski Boogie Woogie
i Jubileusz klubu Opus Twist

Wielkim świętem tańca Puchar Polski w Boogie Woogie oraz Xlecie Klubu Boogie Opus Twist (11 maja 2013r.). Organizatorami
obu imprez był Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie. Patronat
nad Pucharem Polski Boogie objęła Prezydent Miasta Chełm
Agata Fisz. W turnieju wzięły udział 44 pary z całego kraju,
w tym aktualni vicemistrzowie świata.

W trakcie gali finałowej zaprezentowały się również zespoły
taneczne działające w Młodzieżowym Domu Kultury: grupa
Swing Dance, zespół tańca jaz-

zowego Ballo oraz dwa zespoły
Klubu Boogie Opus Twist, w tym
młodzi debiutanci.
W pierwszej części turnieju odbyła się Gala Jubileuszowa Klu-

(kolaży), prowadząc na płaszczyźnie płótna dyskurs z istniejącą formą i towarzyszącym jej
kolorystycznym entouragem.
Mając upodobanie do tworzenia
prac złożonych, łączenia i naklejania na siebie kolejnych warstw
materiałów, tworzy w efekcie
dzieła, które nie przybierają nigdy dramatycznych póz, wręcz
przeciwnie, emanują pogodną
aurą, ujmują nas pastelowym,
ciepłym kolorytem, który za
głównych bohaterów obrał sobie
różne tonacje różu, zieleni, żółci,
brązu, czerwieni czy błękitu.
Na wystawie w Galerii 72
przyciąga uwagę monumentalna praca (wym. 120 x 603 cm)
złożona z 480 fotografii o formacie kartki pocztowej, które
przyklejone zostały do deski.
Poszczególne ujęcia stanowią
rejestrację niewielkich utworów malarskich – za każdym
razem innych, które Ciecierski
zawieszał na ścianie pracowni
i fotografował o różnych porach
dnia, przy odmiennej aurze
i oświetleniu. W efekcie praca
ta, która zajęła mu dwa lata,
zaowocowała dziełem zaskakująco „malarskim”, gdzie mozaikę
o „kafelkowym” układzie, kreują
zróżnicowane kolorystycznie tła
poszczególnych ujęć. Ta rozległa kompozycja, w której artysta
poddaje analizie swe własne
dzieło, emanuje dynamiką form,
przykuwa oko odbiorcy urodą
wizualnego przekazu, temat zaś
czyniąc odleglejszym i mniej
uchwytnym.
Najnowsze prace artysty datowane na 2013 rok, wydają się
wpisywać w program Galerii 72,
która na przestrzeni minionych
czterdziestu lat działalności,
wypracowała swój wiodący rys
wystawienniczy,
oscylujący
wokół języka geometrii. Jakby
w odpowiedzi na zaproszenie
do zaprezentowania swych prac
w przestrzeni, która gościła
bu Boogie Opus Twist. Na scenę
wkroczyli wszyscy tancerze tego
klubu, aktualni i absolwenci. Głos
zabrała dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie
Barbara Nizio. Nie było końca
podziękowaniom i wspomnieniom. Prezydent Miasta Chełm
Stanisław Mościcki skierował list
gratulacyjny oraz ciepłe życzenia
i podziękowania na ręce tancerzy, twórców i trenerów klubu,
sponsorów między innymi Piotra
Żelisko i naturalnie dyrektor MDK
Barbary Nizio. Było miło, rodzinnie i wzruszająco.
mdk

m.in. prace tak wybitnych autorów jak Kajetan Sosnowski
– założyciel galerii, czy Henryk
Stażewski – nestor polskiego
konstruktywizmu, przygotował
artysta zestaw obiektów, w których geometria formy decyduje
o głównym założeniu dzieła
malarskiego. Reliefowe układy
tworzą gładkie o jednolicie położonej barwie płaszczyzny, które
zachodzą na siebie, uchylają
się względem siebie, ewokując
dodatkowe przestrzenne efekty.
Każdy z tych zgeometryzowanych elementów sprowadzony
został do prostokąta – lub jak
to w innym przypadku – do nieregularnego czworokąta, i nie
ujawnia śladów gestu malarskiego, tak charakterystycznego dla
całego niemal oeuvre artysty.
Tomasz Ciecierski, zmieniając się na przestrzeni ponad
czterech dekad, które dzielą go
od debiutu artystycznego, nadal
pozostaje wierny swemu obszarowi zainteresowań. Wciąż

dokonuje analizy warsztatu
malarza, przygląda się sobie,
swemu dziełu, próbuje je zinterpretować przy użyciu nowych
materiałów i środków ekspresji.
Jest twórcą pewnym swej drogi,
pogodnym, bo nigdy się sobie
nie sprzeniewierzył, znającym
świat i rozumiejącym przemiany
w sztuce dawnej i tej najnowszej, docenianym i pożądanym
w przestrzeniach galeryjnych
kraju i świata, odczuwającym
satysfakcję z dokonań i będącym otwartym na „jeszcze”; bo
jak wyznaje ciągle chce „żeby to
było o malowaniu i procesie malowania, nakładania”, i dodaje:
„… a ostatecznego celu naprawdę nie widzę. Nie widzę takiego
punktu, do którego dojdę i potem
już można umierać”.
Do obejrzenia wystawy Tomasza Ciecierskiego w Galerii 72 ,
w salach chełmskiego muzeum
przy ul. Lubelskiej 55, zapraszamy do 8 września 2013.
Jagoda Barczyńska
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Wydarzenie

w Chełmie!

Rewelacyjny, wspaniały, wyjątkowy, genialny, niesamowity.....
Kilka lat temu nieśmiało rozmawialiśmy o tym, że „fajnie było by
zrobić w Chadeku koncert Leszka Możdżera”. 12 maja 2013 zapisze
się jako historyczna data kiedy to okazało się, że marzenia się spełniają. Leszek Możdżer mimo trwającej trasy koncertowej po Danii
znalazł chwilę, by zawitać do Chełma. Koncert był czymś wyjątkowym. Niezwykła gra artysty przeniosła nas w zupełnie inny wymiar
muzyczny. Leszek Możdżer nic nie musiał udowadniać. Po prostu
usiadł i zagrał...
Czy udało mu się zaskoczyć widownię? Myślę że tak, choć zadziałało to w obie strony.
Osobiście sądzę, że z tej dwójki artysta był zaskoczony nieco
bardziej. Przede wszystkim za sprawą cudownej publiczności, której
niezwykła energia dodawała mu skrzydeł powodując po koncercie
jak sam to przyznał „pozytywne zmęczenie”.
Po koncercie były autografy i wspólne zdjęcia nawet, jak widać
w miejscach zupełnie nieoczekiwanych. Prywatnie Leszek Możdżer
to niesamowicie sympatyczny, inteligentny, pozbawiony gwiazdorskich manier człowiek.
Wierzymy, że będziemy mieli okazję zaprosić go ponownie do
naszego pięknego miasta. Zdradzę, że zakiełkował nam w głowach
nowy pomysł...			
Mariusz Matera

Janusz Radek
po prostu idzie pod prąd
Nie jest artystą nachalnym,
szukającym blichtru za wszelką
cenę, nie ma parcia na szkło, nie
chce się przypodobać dziennikarzom. Stworzył własny świat i
to mu właśnie odpowiada. Albo
„kupuje” się Janusza Radka
takim jakim jest, albo wcale.
Nie wpycha się w żadne ramy,
choć muzycznie najbliżej mu do
piosenki aktorskiej. Z jednakową lekkością śpiewa romans,
by za chwilę przenieść się
do reggae, ocierając się później o rock. Prowadzi między
utworami swobodny, lekko
nonszalancki a jednocześnie dowcipny dialog z
publicznością. Uwodzi
publiczność, głównie tę
żeńską. Już teraz wiem
dlaczego kochają Go
kobiety, a zazdroszczą
mężczyźni. Choć po
tym koncercie pokochało, go chyba również paru facetów.
Trzykrotny bis na
scenie w Chadeku
to rzadkość...

Janusz Radek jest człowiekiem niezwykle przystępnym,
nie tworzy wzorem innych tzw.
„wielkich” sztucznej bariery
wyjątkowości. Z ogromną cierpliwością podpisywał tłumom
w DeCaffencji swoje płyty i to
mimo wyraźnego zmęczenia.
Mam nadzieję, że poczta
pantoflowa zadziała i następnym razem chełmianie nie
będą mieli wątpliwości czy warto wybrać się na koncert tego
wyjątkowego artysty...
Mariusz Matera

Posłuchaliśmy Domowych Melodii
15 czerwca Młodzieżowy
Dom Kultury i Radio41 zaprosili
Chełmian na kolejny koncert.
Tym razem do Chełma przyjechał zespół „Domowe Melodie”.
Wydarzenie okazało się strzałem w dziesiątkę. Bilety rozeszły się w mgnieniu oka. Grupa,
chociaż mało znana, rozpaliła
publiczność do czerwoności.
Nietypowe trio bisowało cztery
razy i wydawało się, że na tym
się nie skończy. Impreza tym
razem odbyła się w „Strzesze
u Wojciecha”. Domowe Melodie to przede wszystkim przepiękne teksty, cudne piosenki
zjednujące sobie serca nawet
najbardziej krytycznej publicz-

ności , naturalność, szczerość
i świetna zabawa. Warto było
pojawić się na koncercie i przekonać się, że to wszystko mogą
zapewnić trzy osoby. „Zbyszek”,
„Grażka”, „Buła”, „Łono”, to tylko
niektóre utwory, które publiczność śpiewała razem z artystami. Wykonawcy zdradzili, że
w Chełmie są po raz pierwszy
ale na pewno nie ostatni. Radio
41 zarejestrowało wywiad z Justyną Chowaniak – wokalistką,
autorką tekstów i muzyki. Ten
wywiad został wyemitowany
w Radiu41. Na stronie radia
znajdziecie również materiał
video z tego wydarzenia.
mc

Usta Micka Jaggera
Sztuka czytana na żywo. Nigdy nie miałem
okazji posłuchać i co ciekawe - zobaczyć. A do
tego muzyka Stonesów na żywo!
Było trochę jak na słuchowisku, z tym , że widzieliśmy aktorów. Trzy stoliki, kanapa, ot i cała
scenografia. Oczywiście w głębi sprzęt muzyczny.
Oszczędnie, ale nie może być inaczej, gdy faktycznym bohaterem jest historia życia.
Tragikomedia Domana Nowakowskiego to opowieść o drobnych kłamstewkach, pozorach, straconych złudzeniach i ludziach, którzy ukrywają
swoją prawdziwą twarz.
Jan, w tej roli Karol Stępkowski, stary hippis,
z trawką w kieszeni i butelką wódki, jedzie na swój
czwarty, mityczny koncert Stonesów. W podróży
towarzyszy mu syn – Marek, grany przez Dominika Bąka, - urzędnik bankowy, który z ojcem ma
już niewiele wspólnych tematów i wnuk – Bartek
– Krzysztof Kantyka, który ma lepszy kontakt
z dziadkiem niż z ojcem.
Zatrzymują się na noc u Anki - Monika Markiewicz – starej znajomej Jana. Tam, przy ognisku,

alkoholu i trawce rozwiązują się języki. Bohaterowie wygarniają sobie życiowe katastrofy, niedopowiedzenia, żale i pretensje.
W tym czasie Bartek i Kasia – Dominika Paździor - wkraczają w nowy etap swojego życia.
Chociaż ona urwała się z pielgrzymki do Częstochowy, a on myli Madonnę z ikoną częstochowską, znajdują wspólny język. Uniwersalny język
ludzkości: „make love”.
I chociaż nie był to typowy spektakl, to czuło się, że aktorzy chętnie wyszliby zza stolików
i zagrali na całego. Tak jak na całego zagrali muzycy Krzysztof Kurzepa - gitara, Konrad Korchut
- bas, Sebastian Białasz - perkusja, Mariusz Matera - wokal, Bartek Kaźmierczak -wokal.
Podsumowując trzeba przyznać, że dla nieprzygotowanego widza ten sposób prezentowania
sztuki mógł okazać się kłopotliwy. Zgromadzonej
na sali publiczności żadnego kłopotu jednak nie
sprawił, bo nagrodziła spektakl owacją na stojąco.
Jedyne czego mi osobiście zabrakło to duuuuużo
większej dawki muzyki The Rolling Stones.
Marcin Kiwiński

Foto: Bartek Ułanowski

Leszek Możdżer

Wydarzenie

Wojtek Palka
„in memoriam”
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VII edycja Chełmskiej Nocy z Bluesem przeszła do historii. I to jak !!! Kolejne spotkanie z dobrą muzyką, (bo nie zawsze tylko bluesem) organizowane przez bliskich
i przyjaciół znanego chełmskiego architekta, obieżyświata i melomana, zmarłego
w czerwcu 2005 roku Wojciecha Palkę, w tym roku było jednak pod każdym względem wyjątkowe. Choć określenie to, nie oddaje w pełni atmosfery panującej w piątek
21 czerwca w „Decaffencji”. A to za sprawą koleżanki Wojtka jeszcze z czasów szkolnych, Basi Trzetrzelewskiej, która dowiedziawszy się przed kilku laty o tych cyklicznych
koncertach zaproponowała swój udział. To prawdziwy dowód szacunku dla przyjaciela,
którego już z nami nie ma, ale i piękny gest dla nas wszystkich , którzy Wojtka znali.
Najbliżsi Wojtka, choć od kilku lat mieszkający już poza Chełmem zawsze wspierający
nasze „Bluesowe Noce”, i tym razem nie zawiedli. Stawili się w komplecie i jeszcze namówili do tego innych. Fantastycznie zaśpiewane przez Basię piosenki, mistrzowskie
solówki na trąbce zagrane przez Kevina Robinsona, zachwyciły wszystkich. Wszyscy
też pewnie na coś takiego liczyli. Ale zdarzyło się coś więcej. Były historie sprzed
lat, najczęściej całkiem zabawne. Słowa wibrujące wzruszeniami. A na koniec pełne
niespotykanego ciepła i bezpośredniości spotkanie artystów z tymi którzy tego wieczoru znaleźli czas dla Wojtka. Ta wcale nie krótka chwila, kiedy właściwie dla każdego
artyści zwyczajnie mieli czas, uśmiech, uwagę była absolutnie wyjątkowa. Widać to
zresztą na fotografiach.

... zawodowo
zajmuje się fotografią
Wielki miłośnik
fotoreportażu.
Współpracuje
z wieloma osobami
i instytucjami m.in.
ChDK, MDK, portalem
modnychelm.pl.
Swoje fotoreportaże
publikuje
w chełmskich mediach
elektronicznych:
echelm.pl,
wschodnia.tv,
chelmonline.pl,
Radio Bon Ton.

foto: Przemysław Świechowski

Przemysław Świechowski
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Twórcy Ziemi Chełmskiej

Rok 2013 Rokiem Kazimierza Andrzeja Jaworskiego

Wiele faktów i dat wyznacza życie wyjątkowego chełmianina – Kazimierza Andrzeja Jaworskiego - nauczyciela, literata, tłumacza, redaktora.
Wychowankowie wspominają go jako utalentowanego
nauczyciela-polonistę, który potrafił zaszczepić uczniom
literacką pasję. Wielu odwołuje się do „chełmskiej poetyckiej podchorążówki”, w której Jaworski uczył ich pisania wierszy, zanim wydali swoje własne książki oraz
stali się znanymi pisarzami. Jeszcze inni dziękują mu za
jego własne interesujące wiersze, ale przede wszystkim
za liczne tłumaczenia poezji i prozy, m.in. czeskiej, słowackiej, białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, rumuńskiej,
węgierskiej, także francuskiej, włoskiej, niemieckiej.
Wszyscy razem uznają także Kazimierza Andrzeja Jaworskiego za wyjątkowego redaktora, który z niezwykłym wyczuciem literackich i społecznych problemów
powołał do istnienia w Chełmie w 1933 r. miesięcznik
poetycki pn. „Kamena”.
Urodził się w 28 listopada 1897 r. w Siedliszczu koło
Chełma. Był jedynym dzieckiem lekarza-społecznika
Edwarda Jaworskiego i Marii ze Smoleńskich – utalentowanej wokalistki, absolwentki Akademii Muzycznej w
Warszawie. Rodzina niebawem przeprowadziła się do
Chełma. W 1913 r. zmarł mu ojciec. W 1914 wybuchła
I Wojna Światowa. Matka w trosce o bezpieczeństwo
syna i własne udała się szlakiem „bieżeńców wojennych”
w głąb Ukrainy: Kijów, Sumy, Charków. W Kijowie oglądał w polskim teatrze drugie po krakowskim wystawienie
„Wesela” Wyspiańskiego, w Sumach rozpoczął pisanie
pierwszych wierszy. Tu także z wyróżnieniem otrzymał
maturę. W Charkowie zapisał się na studia medyczne.
W 1918 r. powrócił z matką do Chełma. W 1920 r. jako
ochotnik zgłosił się do walki z bolszewikami zagrażającymi już Warszawie. W tym roku też debiutuje w lubelskim dzienniku „Dzień Polski” sonetowym tryptykiem
pt. „Piłsudski”. Studiuje polonistykę w Lublinie (KUL)
i Warszawie, pisze wiersze i ma spotkania autorskie.
Podejmuje pracę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Chełmie. W 1924 r. w Chełmie wydaje swój pierwszy tom wierszy pt. „Czerwonej i białej
kochance” (czerwona to życie, biała – śmierć). Bierze
aktywny udział w życiu literackim. W 1932 r. jest współzałożycielem, razem z Józefem Czechowiczem, Franciszką Arnsztajnową i Józefem Łobodowskim, Związku
literatów w Lublinie. W Chełmie ukazują się kolejne

jego tomiki poetyckie a we wrześniu 1933 r. powołuje
do istnienia miesięcznik poetycki „Kamena”. W pracach
redakcyjnych towarzyszył mu plastyk, kolega z Semina-

Kazimierz Andrzej Jaworski
Chełmianin, nauczyciel, poeta, tłumacz, redaktor
(1897 - 1973)
rium Nauczycielskiego - Zenon Waśniewski. Chełmska
„Kamena” stała się czasopismem ogólnopolskim. Drukowali tu niemal wszyscy ówcześni znani poeci, m.in. Brzękowski, Bocheński, Czechowicz, Miłosz, Przyboś, Kurek,
Wierzyński, Tuwim, Broniewski, Łobodowski, Sandauer,
Iwaniuk – to tylko kilka nazwisk ze 160 autorów publikujących tu swoje utwory w latach 1933-1939.
Intensywnie tłumaczy poezję polskich sąsiadów. Wydaje tematyczne numery poświęcone m.in. poezji rosyjskiej, ukraińskiej, czeskiej, serbołużyckiej, francuskiej,
także drukuje numer górski (był zakochany w Tatrach).
W 1940 r. został przez Niemców aresztowany w Chełmie i wywieziony do obozu w Sachsenhausen. Gehennę
obozowych przeżyć opisał w książce „Serca za drutem”
(1959). Aresztowany został także Zenon Waśniewski.
Jaworskiemu udało się powrócić do domu, Waśniewski
został w obozie zamordowany.
Po wojnie całkowicie poświęcił się pracy literackiej.
Próbuje wznowić „Kamenę” najpierw w Chełmie, później
w Lublinie (ze względów rodzinnych przeprowadza się

na stałe do Lublina). Prywatną satysfakcja dla Kazimierza Andrzeja Jaworskiego stał się fakt objęcia w 1965 r.
redakcji „Kameny” (w jej lubelskim okresie) przez syna
Marka Adama Jaworskiego. W latach 1957-1960 jest
prezesem Związku Literatów Polskich oddziału lubelskiego. Dużo tłumaczy. Pisze i publikuje wspomnienia.
Wydawnictwo Lubelskie opublikowało mu w latach 19711974 dwunastotomowe wydanie „Pism” (z pięknym wstępem Jarosława Iwaszkiewicza).
Umarł 6 września 1973 r. Pochowany został zgodnie
z wolą rodziny na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.
W 1983 r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej, dla uczczenia pięćdziesiątej wówczas rocznicy
założenia w Chełmie „Kameny”, chcąc uczcić inicjatywę współtwórców: Kazimierza Andrzeja Jaworskiego
i Zenona Waśniewskiego, wydało okolicznościowy medal
(w brązie i srebrzony) z podobiznami obydwu redaktorów. Projektantem medalu był prof. Jerzy Jarnuszkiewicz. Medal cieszy się ogromnym zainteresowaniem
i dziś już należy do rzadkości kolekcjonerskich.
To nie jedyny dowód pamięci i kultu jakim Chełm darzy Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Trzeba tu także wymienić chociażby nazwanie ulicy jego imieniem,
mianowanie go patronem Zespołu Szkół Zawodowych
przy ulicy Reformackiej.
W 2001 r. Rada Miasta Chełma ustanowiła doroczną
„Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury im.
Kazimierza Andrzeja Jaworskiego”. Przyznawana jest
w trzech kategoriach - stała się istotnym wydarzeniem
w życiu kulturalnym nie tylko Chełma.
Dnia 1 czerwca br., na uroczystej sesji Radni Miasta
Chełma podjęli uchwałę o uznaniu roku 2013 Rokiem
Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Inauguracja Roku
połączona była z otwarciem wystawy pt. „Kazimierz
Andrzej Jaworski. W kręgu „Kameny”, zorganizowanej
przez Muzeum Ziemi Chełmskiej (będzie czynna do 20
września 2013 r.). Także na rocznicowy wrzesień 2013
(80 rocznica powołania „Kameny” i 40 rocznica śmierci
poety) chełmskie Wydawnictwo TAWA przygotowuje ilustrowaną monografię dotyczącą życia i twórczości wybitnego chełmianina Kazimierza Andrzeja Jaworskiego.
Waldemar Michalski

20 czerwca 2013 na deskach Chełmskiego Domu Kultury odbył się koncert galowy Młodzieżowego Domu Kultury podsumowujący całoroczną pracę dzieci
i młodzieży jak również ich nauczycieli . Zaprezentowali się:
Grupy Zespołu Tańca Jazzowego: „Ballo I”, „Ballo II”, „Balerina” i „Ballo Junior”,
Formacje Tańca Nowoczesnego: „Foton” i „Grubo Crew”
Zespoły Wokalne „Demex” i „Mini Demex” przy akompaniamencie Mariana Skiby
Duet wokalny: Karolina Lackowska i Adrianna Pierepienko, przy akompaniamencie
gitarowym Marii Czerniekiewicz
Solistki: Aleksandra Emerla i Karolina Roman
„Klub Boogie Opus Twist”, „Grupa Swing Dance”
W holu CHDK odbyła się również wystawa modeli z pracowni modelarskiej MDK oraz
wystawa prac plastycznych z pracowni „Color Wheel” i „Art Kreska”.
Z młodymi tancerzami w MDK na co dzień pracują: Joanna Wilkołaska, Sabina Englot,
Ewa Harańczyk i Jacek Gumienny. Z wokalistami: Marian Skiba i Wanda Stopa. Pracownię modelarską MDK prowadzi Tadeusz Stachniuk. Pracownie plastyczne prowadzą
Krystyna Rutyna i Elżbieta Krzywicka.
Każdy z gości koncertu otrzymał specjalny numer pisma wydawanego w MDK - „Przystanek Gazeta”.
Koncert „Blisko Siebie” prowadziła Anna Bobruś – Chołota.
Przy organizacji koncertu aktywnie uczestniczyła cała ekipa MDK.

foto: Jakub Rejent

Blisko
Siebie
– koncert galowy
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Teatr

„Wyspa Żywiołów” Pinokio na rozpoczęcie
z premiery spektaklu Chełmskich Wakacji Teatralnych
Teatru Hesperydy

Długo oczekiwaną premierę spektaklu
grupy teatralnej Hesperydy mieliśmy okazję obejrzeć na deskach Chełmskiego
Domu Kultury. 24 czerwca. Pod czujnym
okiem p. reżyser Elżbiety Dopieralskiej
przez kilka miesięcy młodzież pracowała
nad nowym spektaklem pt. „Wyspa Żywiołów”. Widownia była oczarowana grą
młodych aktorów, ich ruchem, gestami,
tańcem, dźwiękami, wydobywającymi się
z ciała... Całość dopełniła odpowiednio
dobrana muzyka i gra świateł.
Hesperydy opowiedziały nam historię

wody, ziemi, ognia i powietrza. Historię
ludzi przepełnionych uczuciami, które towarzyszą nam na co dzień.
Z tym spektaklem grupa pojedzie
na Międzynarodowy Festiwal Teatralny
ELIPSA KREATYWNOŚCI w Policach.
Reżyseria: Elżbieta Dopieralska
Choreografia: Sebastian Jakimiuk
Muzyka: Wiktor Trawiński
Występują: Kamil Buczek, Justyna
Dywańska, Agata Kmieć, Kamila Kowalczyk, Pola Ligaj, Vova Makowski, Anna
Maria Olszak, Paula Stachniuk.

Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie
6 lipca zaprasza na pierwszy spektakl
z cyklu „Chełmskie Wakacje Teatralne”
Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania historii o drewnianym chłopcu. Przedstawienie pt. „Pinokio” obejrzymy w wykonaniu Teatru MER z Łodzi. Ciekawostką
jest to, że spektakl grany jest w czterech
technikach lalkowych, urozmaicony ilustracją muzyczną oraz piosenkami.
Pinokio, jak zapewne wszyscy wiedzą,
to niezwykły pajacyk, który potrafi mówić, poruszać się i myśleć. Wyrzeźbiony
z drewna przez dobrego Dżeppetto, przysparzał mu niemało kłopotów i przykrości
aż w końcu opuścił go i poszedł w świat.
Spotkało go tam mnóstwo nie zawsze
miłych przygód, które jednak wiele go nauczyły i które z pewnością również Wam
dadzą dużo do myślenia...
Reżyseria: Marcin Truszczyński, Mieczysław Dyrda
Scenografia: Katarzyna Stefaniak
Opracowanie muzyczne: Marcin Truszczyński
Dekoracje i lalki wykonali: Katarzyna Stefaniak, Paweł Jaworski
Występują: Mieczysław Dyrda*, Marcin
Truszczyński.

foto: Aleksandra Borysiewicz

Chełmska kronika
fotograficzna
Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora
Ambroziewicza w Chełmie prowadzi
prace przygotowawcze do wystawy,
prezentującej Chełm w latach 19441989: przemiany miasta i w życiu
mieszkańców, rozwój urbanistyczny
i przemysłowy, przekształcenia administracyjne, wydarzenia polityczne,
kulturalne i oświatowe oraz społeczną
aktywność mieszkańców.
Pragniemy zaprezentować współczesnym miasto, pokazać jego rozwój,
zachować od zapomnienia wiele miejsc,
których już nie ma oraz przypomnieć wydarzenia, które wpływały na tutejszy styl
życia. Miasto to przecież nie tylko ulice
czy domy, to przede wszystkim ludzie. To
jego mieszkańcy tworzą klimat i stanowią o kolorycie miejscowości. Żyją, uczą
się i pracują w określonym środowisku.
Kształtują obraz społeczeństwa, wtopiony w wielkie losy historii kraju.
Świadomość, że w domowych zasobach pamiątek można odnaleźć, jedyne

Foton w Latającym Kufrze
Z okazji zakończenia roku szkolnego Klubu Tańca Nowoczesnego „Foton”, grupa
taneczna odwiedziła Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie.
Najmłodsze tancerki i tancerze zobaczyli przedstawienie pt „ Latający Kufer”. Wycieczka została zorganizowana z okazji zakończenia roku szkolnego Klubu Tańca Nowoczesnego „Foton”. Uczestnicy wyjazdu zasłużyli sobie na taką nagrodę, ponieważ przez cały
rok ciężko i systematycznie pracowali ćwicząc i szlifując nowe figury oraz układy taneczne. Ponad trzydziestoosobowa grupa po spektaklu spotkała się z odtwórcą głównej roli.
Wszyscy uczestnicy wycieczki mogli wsiąść do tytułowego latającego kufra i sprawdzić
(bo, jak ogólnie wiadomo w teatrze wszystko jest możliwe) jak się lata takim pojazdem.

Program Wakacji Teatralnych:
6 lipca - przedstawienie pt. „Pinokio” - Teatr „Mer” z Łodzi, godz.17.00 Pl.Łuczkowskiego
20 lipca - przedstawienie pt. ”Gerda i Kaj”
- Teatr „Mer” z Łodzi, godz.17.00 Pl.Łuczkowskiego
3 sierpnia - przedstawienie pt. ”Dwa
serca” - Teatr „Conieco” z Białegostoku,
godz.17.00 Pl.Łuczkowskiego
10 sierpnia - przedstawienie pt. ”Wyprawa
Dr Dolittle” - ”Teatr Domowy” z Warszawy,
godz.17.00 Pl.Łuczkowskiego
24 sierpnia - przedstawienie pt. ”Czerwony Kapturek” - ”Teatr Lalki i Aktora Kubuś”
z Kielc, godz.17.00 Pl.Łuczkowskiego.
W razie niepogody spotykamy się
w Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Reformacka 13

i niepowtarzalne fotografie miasta oraz
świadectwa działalności społecznej,
politycznej, kulturalnej, oświatowej i w
szerokim rozumieniu zawodowej mieszkańców, chęć dotarcia do tych skrzętnie
przechowywanych w prywatnych i kolekcjonerskich archiwach dokumentów życia
codziennego, nakazuje muzealnikom
podjąć się realizacji wystawy z wykorzystaniem tych źródeł.
Autorzy zapraszają chełmian do
współtworzenia wystawy poprzez udostępnianie do ekspozycji i publikacji fotografii oraz pamiątek rodzinnych z tego
okresu, będących ilustracją życia miejscowej społeczności.
Materiały do ekspozycji muzealnej –
wyjątkowej w swym charakterze lekcji
żywych dziejów Chełma – gromadzone
będą przez Muzeum do 31 marca 2014 r.
Kontakt z pracownikami muzeum
w Chełmie: Beata Pradun, Beata MojskaZając, Magdalena Mąka – ul. Lubelska
57, tel. 82 565 47 34
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Kazimierz Andrzej
Jaworski 1897-1973
Jedno z opracowań monograficznych wybitnego
chełmskiego
poety, tłumacza,
redaktora i wydawcy Kameny,
wzbogacone
o
ciekawy materiał
fotograficzny.
Publikacja do nabycia w cenie 2,00 zł
w sklepie muzealnym Zielona Witryna przy
ul. Lubelskiej 57/ róg Podwalnej w Chełmie.
autor: Michalski Waldemar
stron: 60
format: 17x12 cm
rok: Lublin 1985
wydawca: Muzeum Okręgowe Oddział
im. Józefa Czechowicza w Lublinie
oprawa: miękka

Chełm w fotografii 3D

Na chełmskim rynku wydawniczym pojawił się album fotograficzny „Chełm w fotografii 3D” przedstawiający Chełm, jego
zabytki i atrakcje turystyczne w technice
3D. Autorem albumu jest Paweł Klajnert,
chełmski fotograf, absolwent Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu oraz
członek Foto-Klubu Ziemi Chełmskiej;
wydawcą Oddział PTTK im. Kazimierza
Janczykowskiego w Chełmie.

Koncert finałowy
Klubu Tańca
Towarzyskiego
TAKT
Chadek jest wylęgarnią młodych talentów w wielu dziedzinach artystycznych. Niewątpliwie jedną z najmocniejszych, w której odnosimy wiele
sukcesów jest taniec.
14 czerwca 2013 roku o godz.18.00
na deskach sceny Chełmskiego Domu
Kultury odbył się Koncert Finałowy Klubu Tańca Towarzyskiego „TAKT”. Debiut
miało ponad 200 młodych adeptów tańca.
Zobaczyliśmy Klub Tańca Towarzyskiego
TAKT, Akademię Małego Artysty, Mini
Balet i Mini Latino Solo. Kto wie, może za
kilka lat stanął wzorem swoich starszych
kolegów i koleżanek na najwyższych
podiach turniejów tańca?
Przypominamy jednocześnie iż prowadzimy zapisy do naszych form, zapraszamy na naszą stronę www.chdk.chelm.pl,
tel. 82 563 00 81. 		
MM

Chełmski rynek wydawniczy
„Chełm w fotografii 3D” to „wędrówka” po mieście, jego zabytkach. Dzięki
dołączonym do albumu okularom mamy
iluzję przestrzeni, która sprawia ogromna
radość oglądania.
W albumie znajdziemy: Plac Łuczkowskiego, Górę Chełmską, Cerkiew
Prawosławną Św. Jana Teologa, Kościół
P.W. Św. Apostołów, Zabytkowa Kopalnię
Kredy, Dyrekcję i panoramy miasta.
Wszystkie wymienione zabytki opisał
Zbigniew Lubaszewski.
Album ukazał się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Chełm oraz sponsorów.
stron: 64
format: ok 21x21
rok: 2013
wydawca: Oddział PTTK im. Kazimierza
Janczykowskiego w Chełmie
ISBN: 978-83-62513-27-7

Nie ma samotności.
Władysław Ukleja.
Wanda Pociej Uklejowa.
Malarstwo, grafika ze zbiorów
prywatnych
oraz Muzeum
Chełmskiego w
Chełmie i Muzeum w Gliwicach. Katalog
wystawy.
Katalog omawia
działalność artystyczną chełmskich artystów, zawiera szkic o ich życiu i twórczości, a także wspomnienia o rodzicach
autorstwa syna Jacka Ukleji. Całość zilustrowana reprodukcjami archiwalnych
fotografii ze zbiorów rodziny oraz reprodukcjami wybranych prac kolorowych
i czarno-białych.
Publikacja do nabycia w cenie 20 zł w sklepie muzealnym Zielona Witryna przy ul.
Lubelskiej 57/ róg Podwalnej w Chełmie.
Wybrane prace artystów prezentowane

są na wystawie „Ze świata sztuki. Obrazy artystów XX wieku z Chełma i kolekcji
prywatnych oraz chełmskiego muzeum”,
czynnej do września 2013 r. w siedzibie
muzeum w Chełmie przy ul. Lubelskiej 55.
autor: Mart Krystyna, Ukleja Jacek
stron: 104
format: 30x22 cm
rok: 2004
wydawca: Muzeum Chełmskie
w Chełmie
oprawa: twarda, okładka
ISBN: 83-914960-1-5

Daniel Romanowicz
król Rusi
Muzeum Ziemi
Chełmskiej w
Chełmie
zaprosiło nas (14
czerwca)
na
wykład i promocję książki
pt. „Daniel Romanowicz Król
Rusi. Biografia
polityczna (ok.
1201-1264)” profesora Dariusza Dąbrowskiego, o wybitnej osobowości
czasów średniowiecza - księciu Danielu Romanowiczu.
Autor publikacji to światowej sławy mediewista, który związał się z Chełmem i jego
historią poprzez projekty badawcze Stołpia
i Chełma. Książka opowiada o niezwykłych losach króla Rusi Halicko-Wołyńskiej
należącego do grona najwybitniejszych
władców w Europie. Daniel Romanowicz
spokrewniony z Piastami, w 1253 roku
w cerkwi Świętych Apostołów w Drohiczynie koronowany przez legata papieskiego
Opizona koroną podarowaną przez papieża
Innocentego IV. Był postacią nieprzeciętną i niezwykle barwną. Związki księcia z
Chełmem znajdują potwierdzenie w badaniach archeologicznych. Prace wykopa-

liskowe prowadzone na Wysokiej Górce
odsłoniły świetnie zachowaną i unikatową
na skalę europejską rezydencję książęcą
z XIII wieku, będącą siedzibą tego władcy.
Wystąpienie profesora Dąbrowskiego poprzedziła prezentacja z badań wykopaliskowych pt. „Siedziba książęca Daniela Romanowicza w świetle badań archeologicznych”
autorstwa dr. Tomasza Dzieńkowskiego.

Danuta Boguszewska
-Chlebowska
Album poświęcony
Danucie
BoguszewskiejChlebowskiej
zawiera wstęp,
który przedstawia
życie i twórczość
artystki, napisany
niekonwencjonalnie, zawierający
liczne anegdoty z życia, odkrywający
inne pasje malarki. Ikonografię stanowią
zdjęcia ze zbiorów artystki z lat dzieciństwa po okres niedalekiej przeszłości. Oprócz zdjęć, album prezentuje
wybrane rysunki i obrazy zgrupowane
w okresach chełmskim i krakowskim.
Publikacja do nabycia w cenie 50 zł w sklepie muzealnym Zielona Witryna przy ul.
Lubelskiej 57/ róg Podwalnej w Chełmie.
Wybrane prace artystki prezentowane są
na wystawie „Ze świata sztuki. Obrazy
artystów XX wieku z Chełma i kolekcji
prywatnych oraz chełmskiego muzeum”,
czynnej do września 2013 r. w siedzibie
muzeum w Chełmie przy ul. Lubelskiej 55.
autor: Mart Krystyna
stron: 124
format: 30x21,5 cm
rok: 2009
wydawca: Wydawnictwo-Drukarnia
L-Print, Muzeum Chełmskie w Chełmie
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-89942-12-8

11

Reklama

NOWY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW

Samorząd miasta Chełm wybrał w drodze przetargu firmę, która będzie odbierała odpady z wszystkich nieruchomości
na terenie miasta. Zbieraniem odpadów
w mieście zajmie się dotychczasowy
odbiorca – MPGK Chełm. Z kolei właściciele nieruchomości zostaną obciążeni opłatą od zbierania odpadów, którą
wnosić będziemy wyłącznie do Urzędu
Miasta, nie zaś tak, jak dotychczas do
firmy wywozowej (MPGK). Za pieniądze z opłat gmina będzie finansować
odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz
administrację obsługującą cały system.
W Chełmie zasada ta dotyczy zarówno
osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta
Chełm z grudnia tego roku, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o liczbę
mieszkańców zamieszkujących daną

nieruchomość, zaś w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstwa, instytucje) w zależności od
ilości i wielkości wywożonych pojemników. Stawka opłaty jest uzależniona od
sposobu, w jaki właściciel nieruchomości gromadzi odpady: selektywnie czy
nieselektywnie. W Chełmie opłata ta
została zmniejszona w stosunku do pierwotnie zakładanej i obecnie wynosi 9 zł
miesięcznie od mieszkańca za odpady
posegregowane oraz 14 zł od mieszkańca za odpady zmieszane. Chcąc ponosić
niższą opłatę właściciele nieruchomości
powinni „rozdzielać” odpady na tzw.
mokre, suche oraz szkło. Do odpadów
suchych powinny trafić np. papier, metale, tworzywa sztuczne, tekstylia, odzież,
obuwie, a do mokrych – odpady kuchenne, resztki jedzenia, mokry papier, pampersy, rośliny domowe.
Oddzielnie gromadzić też należy popiół,
odpady zielone, wielkogabarytowe (stare
meble), budowlane, i tzw. odpady problemowe, wśród których wymienić należy
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stare leki, zużyte oleje czy opony.
W ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy Chełma będą mieli także możliwość pozostawienia odpadów takich
jak problematyczne, zielone, popiół czy
wielkogabarytowe w punkcie selektywnego zbierania, zlokalizowanego przy
ul. Bieławin 5. Należy też przypomnieć,
że w przypadku gromadzenia odpadów

w sposób nieselektywny, odpadów problemowych nie należy wyrzucać do pojemnika na zmieszane odpady a dostarczyć do punktu zbiórki.
Nowy system zbierania odpadów ma
na celu promocję rozwiązań proekologicznych dążących do segregacji odpadów, likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
a przede wszystkim skierowania odpadów do miejsc, gdzie zostaną przetworzone lub unieszkodliwione w sposób
ograniczający obciążenie środowiska
naturalnego. Zmiana systemu zbierania
odpadów została także wymuszona unijnymi zobowiązaniami, zgodnie z którymi coraz więcej odpadów ma podlegać
recyklingowi. Do 31 grudnia 2020 roku
poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła ma wynieść, co
najmniej 50 procent, a poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych, co najmniej
70 procent. Aktualnie recyklingowi podlega około 11 procent odpadów. Ustawa
zobowiązuje gminy także do zmniejszania ilości odpadów ulegających biodegradacji w terminie do 16 lipca 2020
roku – do 35 procent wagi odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Odpady odbierane przez firmę wywozową (od 1.07.2013)
SZKŁO
Butelki, opakowania po napojach i żywności, szklane
opakowania po kosmetykach, słoiki bez nakrętek,
itp.
POPIÓŁ
Pochodzący z gospodarstwa domowego popiół z
węgla i koksu oraz popiół
drzewny.
odbiór w okresie
1 października - 30 kwietnia

ODPADY SUCHE
PAPIER - PLASTIK - METAL - TEKSTYLIA
Plastikowe butelki po napojach (PET), środkach
czystości i kosmetykach, opakowania po produktach spożywczych (jogurtach, śmietanie), opakowania po mrożonkach, ciastkach, małe opakowania styropianowe, papier, tektura, gazety, książki,
czasopisma, opakowania z papieru, papier biurowy, puszki po
żywności i napojach, inne opakowania metalowe, opakowania
wielomateriałowe po napojach i mleku (tzw. kartonowe), torebki foliowe, zużyte
ubrania, buty, itp..

ODPADY MOKRE
Odpady pozostałe, w tym stałe odpady
kuchenne, resztki żywności, owoców i
warzyw, zepsuta żywność, fusy z kawy
i herbaty, zużyte ręczniki papierowe,
serwetki i środki pielęgnacji, artykuły
higieniczne, zmiotki, ceramika, itp.
ODPADY ZIELONE
Odpady pochodzące z pielęgnacji
przydomowych trawników i ogrodów,
takie jak trawa, liście, przycięte części
drzew i krzewów.
odbiór w okresie 1 maja - 30 września

Materiał promocyjny sponsora głównego wydania - PGO CHEŁM

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie. Od
1 lipca samorządy przejęły obowiązek gospodarki odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości nie
potrzebują dokonywać wyboru firmy zajmującej się wywozem odpadów. Zgodnie z ustawą zapłacą opłatę „śmieciową”
i będą obsługiwani przez przedsiębiorstwo,
które gmina, wybrała w drodze przetargu.
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Szczegółowy pro Chełm tel: 82 565 21 57
Sekretariat MDK

propozycje:
- spacerkiem po Starym Mieście – szlakiem badań archeologicznych, prowadzący: Teresa Mazurek
- zwiedzanie wystawy Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej
kultury regionu chełmskiego
- zwiedzanie wystawy Tomasz Ciecierski
- warsztaty plastyczne - Kolor w malarstwie Ciecierskiego
- zwiedzanie wystawy Skarby przyrody
- zajęcia warsztatowe Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu.
- tkanie krajek
- projekcja filmu: Wycieczka do lasu – film przeznaczony dla dzieci
młodszych (do 9 lat) lub Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu – film
polecany starszym dzieciom i młodzieży,
- projekcja filmu „Trzcinica - karpacka Troja”
- spacerkiem po Chełmie – wycieczka po mieście uwzględniająca
najciekawsze miejsca
- gry i zagadki etnograficzne (kalambury, krzyżówka etnograficzna).
- projekcja filmu „Stare Mazowsze – przyroda i człowiek”
- Rany Julek! Twórczość Tuwima nie tylko dla dorosłych.
Warsztaty plastyczne w oparciu o wiersze poety.
- Projekcja filmu „Chełm – tajemnice średniowiecznej metropolii”
- Projekcja filmu „W imieniu królowej Hatszepsut”
- Projekcja filmu „Merefnnebef – polski wezyr”
- Projekcja filmu: „Ni-anch-nefertum – zapomniany kapłan”
Szczegółowy program - informacja w Muzeum Chełmskim
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna (tel. 82 565 26 93).
Udział w spotkaniach programu „Lato w muzeum” jest bezpłatny.

Noc Kultury
31 sierpnia!

W tę wyjątkową noc w Chełmie wszystko może się zdarzyć.
Nastąpi wielka mobilizacja połączonych kulturalnych sił.
W programie m.in.:
Zapraszamy na Plac Łuczkowskiego na niezwykłe widowisko
będące mieszanką przedwojennego i współczesnego chełmskiego
folku. A wszystko to w scenerii zbliżonej do ostatniego koncertu The
Beatles – czyli właśnie na dachu.
Natomiast plac przed Chadekiem zamienimy w gorącą karaibską
plażę. Będzie nauka salsy, rumby czy samby i to prowadzona przez
prawdziwe czarnoskóre tancerki!!! Jednym słowem zapraszamy na
gorącą latynoską fiestę z Chadekiem!
W czasie tej niezwykłej nocy zapolujemy także na łosia! W dodatku w sposób zupełnie inny niż dotychczas, a mianowicie – bez kulis
i blackoutów (wyciemnień)! Ta wersja Polowania na łosia, pozwoli
przyjrzeć się widzom w jaki sposób aktorzy Teatru Ziemi Chełmskiej
rozwiązują technicznie zmiany dekoracji, jak szybko potrafią się
przebierać i wchodzić w odmienne stany emocjonalne od sceny do
sceny. Będzie to jedyna okazja żeby zobaczyć teatr od kuchni!

Kino Letnie
w wakacyjne czwartki

gazeta dostępna w :

Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Pocztowa 41, Urząd Miasta
Chełm, Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełmski Dom Kultury,
Chełmska Biblioteka Publiczna, TAWA ul. Krzywa, „Technobud” Hotel Kamena, przychodnie: „Salus” ul. Piłsudskiego 11B, „San-Med” I Armii W.P., Salon Kosmetyczny „Angel” - ul. Lwowska 13 E, „Galeria Fryzur” ul. Pocztowa 26, hotel „Relax”-ul. 11 Listopada 2, HK
Hotel „Kozak” – ul. Hrubieszowska 37, „ALMED” Specjalistyczne Gabinety Lekarskie ul. Hrubieszowska
54a, Hotel „DUET” - ul. Hrubieszowska 54 a, „LEK-DENT” ul. Wołyńska 32, MSP ZOZ, ul. Wołyńska
11, Stowarzyszenie Twórcze „Pasja” - I Armii W.P. 19, „SURMED” Przychodnia Lekarzy Rodzinnych ul.
I Armii W.P. 41 C „FAN KULTURY” ul. Lwowska 1, „Unident” ul. Waśniewskiego 13, OPUS it Jaskinia Solna
„Barbórka” - Lubelska 52, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Delegatura w Chełmie – pl. Niepodległości 1, Salon Fryzjerski „PROFESJONAL” ul. Reformacka 28, SP Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1, Przychodnia Specjalistyczna ul. Szpitalna 53 B, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Graniczna 2a i ul. I Pułku Szwoleżerów 15 i Galeria Atelier Ryszarda Kaczmarskiego ul Lwowska 34.

4, 11, 18 i 25 LIPCA
1, 8, 15, 22 i 29 SIERPNIA

Weźcie własne krzesło, koc, napoje, popcorn
i przyjdźcie na nasze seanse pod gwiazdami.
DKF „Rewers” i Chełmski Dom Kultury organizują Kino Letnie na dziedzińcu muzeum przy
ul. Podwalnej.
Początek seansów - po zapadnięciu zmroku około godz. 21.00
ZAKAZ WNOSZENIA ALKOHOLU !!!!

