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Już po raz trzeci odbyły się Chełm-
skie Wakacje Teatralne z Mło-
dzieżowym Domem Kultury 

i Urzędem Miasta Chełm. W lipcu  
i sierpniu 2013 r. dzieci, młodzież i do-
rośli obejrzeli na chełmskim rynku aż 5 
spektakli teatralnych. Każdy rozpoczynał 
się w sobotnie popołudnie (godz. 17.00) 
i nie zdarzyło się, żeby na widowni nie 
było kompletu widzów. Przedstawienia 
podobały się zarówno dzieciom, młodzie-
ży jak i dorosłym. Dzieci mogły wygodnie 
oglądać spektakle, siedząc na przygoto-
wanych przez MDK karimatach. 

Ten jedyny w swoim rodzaju letni fe-
stiwal teatrów dla dzieci otworzył Teatr 
„Mer” z Łodzi przedstawieniem „Pino-
kio” (6 lipca),  spektakl grany był w czte-
rech technikach lalkowych, urozmaicony 

ilustracją muzyczną oraz piosenkami. 
„Gerda i Kaj” (20 lipca) była opowie-
ścią o niezwyciężonej sile miłości, wiary  
i poświęcenia. Kiedy Kaja porywa zła 
Królowa Śniegu jego siostrzyczka Ger-
da nie waha się opuścić rodzinny dom  
i przemierzyć cały świat, aby go 
odnaleźć. Bajkę wystawił, znany 
już nam doskonale zespół „Mer”  
z Łodzi, zaś po spotkaniu była okazja 
do nabycia przepięknej książki pt. 
„Pastelowe bajeczki” autorstwa Ewy 
Gałat.

… „Mały Straszek, żeby pomóc 
swojemu tatusiowi, który ciągle 
stoi w polu, chciał wystraszyć 
wszystkie wróble w okolicy. Wy-
ruszył na poszukiwanie nie-

dobrych ptaków… - o tym, co się działo 
dalej, i jak Staszek walczył z Paskudą 
opowiedział nam w spektaklu „Dwa ser-

ca” Teatr „Conieco” z Białegostoku  
(3 sierpnia). Z kolei w morską podróż 
z dr. Dolittle, walkę z burzą morską, 
spotkanie z piratem i rekinem opowie-

dział nam Teatr Domowy  
z Warszawy w spek-

taklu „Wy-
pra-

wa Dr Dolittle”, barwnej historii przygód 
sławnego medyka zwierząt. 10 sierpnia 
padało, więc przedstawienie przeniesio-
no w gościnne mury Szkoły Podstawowej 
nr 10, przy ul. Reformackiej 13.

III Chełmskie Wakacje Teatralne  
z Młodzieżowym Domem Kultury  
i Urzędem Miasta Chełm zakończyli-
śmy 24 sierpnia przedstawieniem pt. 
„Czerwony Kapturek” w wykonaniu 
„Teatru Lalki i Aktora Kubuś” z Kielc  
– klasycznej opowieści o losach Czer-
wonego Kapturka, Myśliwego, Babci, no 
i oczywiście złego Wilka, który jednak 
okazał się nie taki straszny jak by się 
wydawało.  Po przedstawieniu dzieci 
śpiewały piosenki z aktorami i czynnie 
uczestniczyły w zabawach. - Chełmskie 
Wakacji Teatralne to nie tylko zabawa 
i miło spędzony czas, to także świetna 
okazja na podpatrzenie znakomitej gry 
aktorskiej i różnorodnych form. – pod-
sumowuje Barbara Nizio, dyrektor Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Chełmie. -  
Przedstawienia lalkowe łączone z żywym 
planem, pełne wesołych scenek , piose-
nek i śmiesznych postaci bawiły małych 
i dużych chełmian przez całe wakacje. 
Do zobaczenia już za rok na następnych 
„Chełmskich Wakacjach Teatralnych” 

z Młodzieżowym Domem 
Kultury i Urzędem Miasta 

Chełm.
mdk
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Blisko 2000 tysiące widzów !!! - Było 
ciasno i tłoczno, ale gorąca kawa i wspa-
niała atmosfera oraz świetnie dobrane 
filmy spowodowały, że każde wyjście 
do Kina Letniego zorganizowane przez 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Rewers” 
(który działa przy CHDK) było strzałem 
w dziesiątkę. - Od współczesnych hitów 
kasowych - „Avatara” Jamesa Camerona, 
przez „Szkołę rocka”, „Ciało” oscarowego 
„Sugar Mana” kultowe: „Hair” Miloša For-
mana i „Czas Apokalipsy” Francisa Forda 
Coppoli, zakochane ”Jasminum” Jana 

Jakuba Kolskiego, prześmieszne ”Oso-
bliwości Narodowego Wędkarstwa”  na 
klasyku Luca Besson „Wielki Błękit” koń-
cząc, repertuar kina letniego dobraliśmy 
z myślą o gustach każdego – mówi Piotr 
Stelmaszczuk, prezes DKF Rewers.

- Kino było strzałem w dziesiątkę!!! 
Pobiliśmy rekord frekwencji, mimo, że 
lato 2013 było znacznie chłodniejsze 
niż w latach ubiegłych – mówi Wojciech 
Zakrzewski, wiceprezes „Rewersu”. - Ale 
repertuar obronił się sam i mieliśmy na 
seansach komplety. Ciekawostką, którą 
zauważyliśmy na facebooku, było wspól-
ne umawianie się na portalu na wyjście 
na nasze seanse.

Dyskusyjny Klub Filmowy „Rewers” 
zaprasza na czwartkowe spotkania  
ze świetnym kinem. O nowościach fil-
mowych informuje klubowy profil na 
facebooku i strona internetowa ChDK.
Warto przyjść, bo DKF - to zapowie-
dziany film,to prelekcja o jego twórcach  
i podjętym temacie, to także dyskusja po 
projekcji, a nierzadko spotkanie z cieka-
wym gościem, aktorem czy reżyserem. 
- Serdecznie zapraszamy! Bilety tanie, 
atmosfera wspaniała!         dkf

A biedny rekin cierpiał na ból zęba … Moda 
na Kino 
Letnie!
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Tancerze z Klubu Boogie Opus 
Twist przebywali w ośrodku wy-
poczynkowym w Wieżycy nad je-
ziorem Ostrzyckim. Góry, jeziora  
i sąsiedztwo Bałtyku sprawiło, 
że z przyjemnością powróci-
liśmy do tego miejsca. Tym 
razem pogoda dopisała, poza 
bardzo intensywnymi trenin-
gami, tancerze mieli okazję do 

częstego plażowania i kąpieli 
w jeziorze. W trakcie zajęć tan-
cerze doskonalili swoje umie-
jętności w zakresie tańca bo-
ogie woogie, lindy hop, hip hop  
i tańcach swingowych. Przy-
gotowano nowe choreografie 
które będziecie mieli okazje 
podziwiać na licznych pokazach 
tanecznych. Obóz to nie tylko ta-W czerwcu Teatr Hesperydy przedstawił swoją premierę „ Wy-

spa Żywiołów”wystąpili: Justyna Dywańska, Łukasz Kierzek, Agata 
Kmieć, Kamila Kowalczyk, Pola Ligaj, Vova Makowskyi Anna Maria 
Olszak, Paula Stachniuk.  Młodzi aktorzy poprzez ruch, gest, taniec 
i dźwięki wydobywające się z ciała, opowiedzieli nam historię Ziemi, 
Ognia, Wody i powietrza. Historię ludzi przepełnionych uczuciami, 
które towarzyszą nam na co dzień.

Z tym spektaklem grupa pojechała na Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny ELIPSA KREATYWNOŚCI w Policach, gdzie dostała wy-
różnienie oraz zaproszenie na festiwal teatralny do Berlina.

Lato było pełne przygód i podróży, „Wyspę Żywiołów” mogli rów-
nież podziwiać mieszkańcy Olecka na III Festiwalu Teatralnym „Chi-
mera”, gdzie zespół uplasował się bardzo wysoko. Również nieza-
pomniany był występ na Wyżynie Teatralnej w Rudce, gdzie co roku 
w cudownej atmosferze spędzamy 4 magiczne dni. - mówi Elżbieta 
Dopieralska

Po raz pierwszy, specjalnie na zaproszenie pojechaliśmy zoba-
czyć co się dzieje na południowym wschodzie... III Przegląd Teatrów 
Amatorskich „Na Dziedzińcu..” w Jarosławiu. To tu teatry z Polski za-
witały by wspólnie spędzić 3 niezapomniane dni a 2 tygodnie później 
zagraliśmy w Lubartowie na Festiwalu L’ART zdobywając nagrodę.

Wakacje były bardzo pracowite dla członków grupy Hesperydy 
gdzie nie tylko były wyjazdy, ale również warsztaty ogniowe pod 
czujnym okiem mistrza ogniowego Romana Karsztuna z Olecka.  Na 
III Noc Kultury w Chełmie zaprezentowaliśmy nasze nowe dziecko 
„Dzikie Plemię” zamieniając się na chwilę w dzikusy z organiczną 
muzyką, tańcami w rytm bębnów, a nad wszystkimi czuwali bogowie 
dając nam ogień co jeszcze bardziej rozgrzało ciemną noc.

Młodsza grupa Hesperyd przedstawiła swój premierowy spektakl 
„Poczekalnia” gdzie wystąpiły: Julia Bitner, Dorota Gołębska, Aga-
ta Kmieć, Zuzanna Kmieć, Pola Ligaj, Klaudia Łubkowska, a żeby 
wieczór teatralny był jeszcze bardziej udany został zaprezentowany 
monodram Justyny Dywańskiej „Brida” oraz „Uwięziony” Vovy Ma-
kowskiego.

Nad całością obu grup czuwa pani reżyser Elżbieta Dopieralska.

Boogie 
na Kaszubach

Centrum Kultury Filmowej „Zorza”!
Doczekaliśmy się kina godnego XXI wieku. Do-

łożyliśmy wszelkich starań by przypadło Państwu 
do gustu. Architektonicznie połączono ze sobą 
style trzech epok: okresu międzywojennego, lat 
70-tych oraz współczesnej. Nowoczesność domi-
nuje w wystroju sali kinowej.  Zorza znalazła się  
w elitarnym gronie kilku kin w Polsce dysponują-
cych sprzętem do projekcji w technologii 4k (Ultra 
HD), co gwarantuje oglądanie filmów w niespoty-
kanej dotąd rozdzielczości obrazu. Do tego do-
chodzi krystaliczna jakość dźwięku oraz znakomi-
ta akustyka sali. Miłośnikom efektów specjalnych 
oczywiście dajemy możliwość oglądania filmów  
w technologii 3D. O komfort zadbaliśmy instalując 
wygodne fotele, a usytuowane przy wejściu Café 
„Zorza” zapewni Państwu oczekiwanie na seans 
przy filiżance pysznej kawy. Zorza posiada rów-
nież przestronne foyer, windę dla osób niepełno-
sprawnych i szatnię. To wszystko składa się na 
obraz zupełnie odmienionego kina. Otwarcie na-
stąpiło zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 
prasowymi 31 sierpnia. Na dobry początek  zapro-
ponowaliśmy kilka tytułów, które tego lata ominęły 
Państwa z powodu przenosin sprzętu z Kina Kultu-

ra. W ramach Nocy Kultury zorganizowaliśmy dla 
kino-maniaków Nocny Maraton Filmowy.

 
Zaprasza Państwa na seanse:
poniedziałek - piątek  
w godzinach: 14.30, 17.00, 19.30. 
sobota – niedziela:  
12.00, 14.30, 17.00, 19.30.

CKF „ZORZA” to także miejsce, w którym spoty-
kać się będą miłośnicy kina ambitnego. 
DKF REWERS na stałe zagości w nowym kinie. 

Oto dane teleadresowe Centrum Kultury Filmowej 
„Zorza”: Centrum Kultury Filmowej „ZORZA”, ul. 
Strażacka 4, 22-100 Chełm, tel. 82 569 65 06.
www.chdk.chelm.pl , e-mail: ckf.zorza@chdk.
chelm.pl, 
oficjalny funpage na Facebook - CentrumKultury-
FilmowejZorza

Instytucją prowadzącą CKF Zorza jest Chełmski 
Dom Kultury.

niec ale też fantastyczny klimat. 
Zapewniły to bardzo ciekawe 
zadania w które był zaangażo-
wany każdy uczestnik. Takie 
wydarzenia jak : Fashion Night, 
bitwa taneczna, maraton swin-
gowy, dzień sportu czy zabawne 
prezentacje kultur różnych na-
rodów uczyniły ten obóz niesa-
mowitą przygodą. Poza tym były 
ogniska, dyskoteki, wycieczka 
na najwyższy szczyt Kaszub 
oraz rejs po Zatoce Gdańskiej 
połączony z wizytą na Helu i 
zwiedzaniem fokarium jak też 
Muzeum Obrony Wybrzeża, w 
finale kąpiel w morzu dla odważ-
nych. W obozie wzięło udział 
pięćdziesięciu ośmiu tancerzy 
z KBOT.

Hesperydy
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Przez trzy dni na deskach Chełmskie-
go Domu Kultury  zaprezentują się teatry 
amatorskie, które w swoich miastach 
pełnią często rolę teatrów instytucjonal-
nych. 

Zaproszenie na spotkania przyjęły: 
Teatr Fredreum z Przemyśla (najstarszy 
teatr amatorski w Polsce),  Scena Amato-
ra z Biłgoraja, Enigmatic- scena teatralna 
KUL-u. Chełmscy aktorzy specjalnie na 
tę okazje przygotowują  komedię wszech 
czasów „Mayday” R. Cooney'a.

Wśród gości specjalnych Spotkań znaj-
dą się Anna Gajewska (aktorka 
teatralna, filmowa, dubbingowa), 
Przemysław Stippa (aktor Teatru 
Narodowego w Warszawie), Igor 
Gorzkowski (reżyser i dramaturg, 
współzałożyciel Studia Teatralne-
go Koło. Od 2011 roku pełni funk-
cję zastępcy dyrektora do spraw 
artystycznych w Teatrze Ochoty w 
Warszawie), Stefan Szmidt ( aktor 
teatralny i filmowy) , Alicja Jachie-
wicz-Szmidt (aktorka teatralna  
i filmowa), Studio  Teatralne Koło 
z Warszawy, w którego wykona-
niu zobaczą Państwo spektakl 
„Kalino, malino, czerwona jagodo” 
powstały w koprodukcji z Teatrem 
Ochoty.

Przez trzy dni zaproszeni go-
ście będą prowadzić warsztaty 
dla uczestników Spotkań oraz 
osób zainteresowanych.

Spotkaniom towarzyszyć bę-
dzie wystawa dotycząca powojen-

nej historii teatru polskiego udostępniona 
dzięki uprzejmości Instytutu Teatralnego 
im. Zbigniewa Raszewskiego z Warsza-
wy oraz wystawa kostiumów teatralnych 
z zasobów Fundacji Kresy 2000 Państwa 
Alicji i Stefana Szmidtów.

Mamy nadzieję, że formuła Spotkań 
spodoba się chełmskiej publiczności, 
a ogólnopolski zasięg wydarzenia pod-
niesie jego rangę i zwróci uwagę na 
ogromne znaczenie amatorskiego ruchu 
teatralnego w  życiu małych lokalnych 
środowisk.       chdk

SuperSoboty 
z Super Tygodniem

Przez całe wakacje tygodnik  Super Tydzień Chełmski organizował sobotnie impre-
zy plenerowe dla najmłodszych. Co tydzień na placu Łuczkowskiego działo się coś 
innego. Były giełdy różności, zabawy sportowe, wspólna nauka segregacji śmieci, 
spotkanie z klockami Clicks, konkursy tematyczne, prezentacje talentów i wiele innych 
ciekawych atrakcji. W organizacji spotkań pomagał Młodzieżowy Dom Kultury i Stowa-
rzyszenie Kobiet Aktywnych „Razem na Kresach”. Podczas sobót z Super Tygodniem 
dzieci otrzymywały mnóstwo atrakcyjnych nagród, które fundował m.in. Urząd Miasta 
Chełm.               stch

29 sierpnia dzięki Młodzieżowemu  
Domowi  Kultury w Chełmie i Radiu 
41 odbył się koncert  zespołu Très.B. 
Grupa składa się z Polki (Misia Furtak) 
i dwóch muzyków o międzynarodowym 
rodowodzie (gitarzysta Olivier Heim 
ma amerykańskie i holenderskie oby-
watelstwo, perkusista, Thomas Pettit, 
brytyjsko-duńskie korzenie). Nazwa 
zawiązanego w Danii zespołu oznacza 
(z francuskiego) "bardzo.B" i jest od-
nośnikiem do muzyki klasy B, surowej, 
nieoszlifowanej.

Pierwsza nagrana w Polsce płyta 
Très.B "The Other Hand" ukazała się 
na rynku w 2010 r. nakładem EMI Mu-
sic Poland. Finalnego szlifu nadał jej 
w swym nowojorskim studio nadworny 
producent Nicka Cave'a - Victor Van 
Vugt, znany ze współpracy z the Bad 
Seeds, PJ Harvey. W ich muzyce mo-

żemy doszukać się także echa Sonic 
Youth. Płyta została uhonorowana na-
grodą Fryderyki 2011 w kategorii Fono-
graficzny Debiut Roku.

Druga płyta „40 Winks of Courage" 
przyniosła im uznanie mediów i Pasz-
port Polityki 2012. Très.B można było 
wielokrotnie zobaczyć w Polsce, m.in. 
dwukrotnie na głównej scenie OFF Fe-
stiwalu, a także przed zespołami My-
slovitz, Spiritualized, Asteroids Galaxy 
Tour, Seabear, TV On The Radio, HEY, 
Dry The River czy Jamie Lidellem. 
Misia Furtak (voc., bass) śpiewała też 
m.in. na składankach Polskiego Radia 
z Dr.No, na płycie Bajzla "Miłośnij" czy 
na płycie „Songs That Make Sense" 
Macieja Werka. Olivier Heim (git., voc.) 
występuje solo pod pseudonimem An-
thony Chorale oraz pojawia gościnnie 
m.in. w zespole Coldair.

Pracowite wakacje 
Estrady dziEcięcEj

W pierwszym tygodniu lipca Estrada Dziecięca gościła tancerzy i choreografów  
z zaprzyjaźnionego Konserwatorium Tańca w Peronne we Francji, z którym współ-
pracuje już od 2010 roku. Oprócz zwiedzania zabytków Chełma, Zamościa i Włodawy 
goście i Estradowicze uczestniczyli w warsztatach tanecznych prowadzonych przez 
nauczycieli Estrady i samego dyrektora Konserwatorium - Stanisława Wiśniewskiego. 
Powstały nowe choreografie, które zostaną wystawione w listopadzie tego roku pod-
czas Konkursu Baletowego we Francji.

Kolejnym działaniem był obóz taneczno-wypoczynkowy w Skaryszewie. Podczas 10 
pracowitych dni tancerze Estrady uczyli się przez 6 godzin dziennie: tańca na pointach, 
techniki tańca współczesnego, tańca jazzowego, dancehall i hip hopu, pod profesjo-
nalnym okiem nauczycieli Estrady - Renaty i Sebastiana Jakimiuk, Piotra Czarnec-
kiego i Joanny Miłoszewicz, zaproszonych instruktorów z Teatru Muzycznego Roma 
w Warszawie - Emilii i Pawła Irmińskich oraz Patrycji Rumińskiej  - studentki III roku 
choreografii w Łodzi. Naładowani pozytywna energią i pomysłami wszyscy estradowi-
cze rozpoczęli nowy sezon artystyczny, do którego zapraszamy wszystkich miłośników 
tańca, baletu i teatru. Dołącz do nas!

i ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych teatrów amatorskich

oSPta 
2013

22-24 listopada Teatr Ziemi Chełmskiej będzie gospodarzem niezwykłego wyda-
rzenia teatralnego. Pozornie paradoksalna nazwa całego wydarzenia definiuje 
jeden z jego podstawowych celów, którym jest ukazanie, ze amatorska twór-
czość artystyczna przy odpowiednim zaangażowaniu  może funkcjonować na 
poziomie zbliżonym do teatrów profesjonalnych.

Très.B – po koncercie
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W ostatni weekend wakacji Sto-
warzyszenie Kobiet Aktywnych „Ra-
zem na Kresach” wspólnie z Super 
Tygodniem Chełmskim zorganizo-
wało II Festiwal Kulinarny i Energii 
Kobiecej – Kresowe Smaki i Talen-
ty. Spotkanie, w formie rodzinnego 
pikniku na placu Łuczkowskiego, 
było okazją do skosztowania zna-
komitych, regionalnych potraw oraz 
obejrzenia artystycznych występów 
pań z naszego regionu. Swoich sił 
w rywalizacji kulinarnej i artystycz-
nej próbowały członkinie kół gospodyń wiejskich, 
zespołów i stowarzyszeń kobiecych z terenu po-
wiatów chełmskiego, włodawskiego i krasnostaw-
skiego. Uczestniczki festiwalu prezentowały swoje 
talenty w pięciu kategoriach: nalewki, ciasta, dania 
rybne i mięsne oraz pierogi. Jury oceniało również 

występy wokalne uczestniczek festiwalu.
W kategorii „nalewki” wygrało Koło Gospodyń 

Wiejskich z Wereszcz Małych. Najsmaczniejsze 
ciasto przygotowały panie z KGW w Wierzbicy.  
W kategorii „dania rybne” najlepiej spisały się go-
spodynie z KGW w Boruniu. Najsmaczniejsze pie-

rogi ulepiły panie z KGW w Białopolu. 
Na potrawach mięsnych najlepiej znają 
się Wesołe Sąsiadki z Kołacz. 

Najładniejsze stoisko, zdaniem komi-
sji oceniającej, urządziły panie z KGW 
w Dołhobrodach. Najpiękniej na scenie 
zaprezentował się zespół Jarzębina  
z Czułczyc. 

Tytuł Super Bab otrzymały Wesołe 
Kaszkiety i zespół Koral. 

Festiwal zorganizowany został dzię-
ki finansowemu wsparciu Starostwa 
Powiatowego w Chełmie.

Chełmska Biblioteka Publiczna  
w ramach Programu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego otrzymała 
dofinansowanie  na zadanie pod nazwą 
„Specjalistyczne stanowisko dla osób  
z dysfunkcją wzroku”, którego odbiorca-
mi są osoby niewidome i niedowidzące. 
Dzięki tej usłudze wyrównamy szanse  
w dostępie do materiałów drukowanych 
oraz ułatwimy osobom z dysfunkcją 
wzroku uczestnictwo w wydarzeniach 
kulturalnych. To ważna i dobra wiado-
mość dla wszystkich, którzy dotychczas 
nie mogli w pełni korzystać z zasobów 
bibliotecznych.

W ramach projektu utworzono dwa 
specjalistyczne stanowiska: 1. dla niewi-
domych i 2. dla niedowidzących. Zakupio-
ne zostały specjalistyczne zestawy kom-

puterowe oraz e-lektory (czytaki), które 
będą wypożyczane wraz z książkami 
zapisanymi w odpowiednim formacie. Ze-
stawy komputerowe natomiast wyposa-
żone są m.in. w: program powiększająco 
- ubarwiający, drukarkę brajlowską, ska-
ner,  klawiaturę z powiększoną czcionką 
czy linijkę brajlowską, która przedstawia 
tekst z komputera w postaci brajla. 

Obecnie wypożyczane są książki mó-
wione na kasetach magnetofonowych 
i płytach CD, jednak tego typu nośniki 
będziemy sukcesywnie zastępować no-
woczesnymi, dostosowując do potrzeb 
naszych użytkowników. Ponadto, dzięki 
odpowiednim urządzeniom, duża grupa 
ludzi będzie miała możliwość swobod-
nego korzystania z pełnej oferty zaso-
bów bibliotecznych, w tym prasy bieżą-
cej. Powyższe przedsięwzięcie nie jest 
działaniem jednorazowym, lecz trwałym  
i będącym początkiem długiego proce-
su koniecznych przemian. Biblioteka, 
która aspiruje do miana nowoczesnej  
i przyjaznej, musi wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom społecznym, toteż projekt 
ma ogromne znaczenie społeczne i jed-
nocześnie edukacyjno – kulturalne.

Specjalistyczne stanowiska znajdują 
się w Czytelni Głównej, a korzystać z nich 
będzie można już od października br. 

Anna Małysz

Specjalistyczne stanowiska 
w Chełmskiej Bibliotece Publicznej

Kulinarne smaki i kobiece talenty
15 października 2013 roku odsłonięto tablicę pamiatkową  mala-
rza SIMONA MONDZAINA.

Szymon (Szamaj) Mondszajn znany jako Simon Mondzain urodził 
się w Chełmie 15 października 1888 roku, był uczniem Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie i należy do wybitnych przedstawicieli 
polskiego nurtu École de Paris, tworzył we Francji i Algierii, zmarł 
w Paryżu 30 grudnia 1979 roku. W latach 1893 - 1904 mieszakał  
w Chełmie przy ul. Lubelskiej 27, w kamienicy Berysza Kupfera,  
w 125 lat później w tym miejscu została odsłonięta tablica upamięt-
niająca artystę.                   mm

W 125. rocznicę
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Już trzeci raz z rzędu 
Chełm zorganizował Noc 
Kultury – serię wydarzeń 

kulturalnych, które odbywa-
ją się w ciągu jednego dnia,  
a dokładniej wieczoru i nocy. 
W poprzednich latach, najbar-
dziej kulturalna noc w roku 
cieszyła się dużymzaintere-
sowaniem. 

- W organizację różnego rodza-
ju imprez i akcji artystycznych an-
gażują miejskie instytucje kultury 
ale również ze stowarzyszenia, 
kluby muzyczne i artystyczne, re-
stauracje i wolontariusze - mówi 
Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, 
dyrektor wydziału kultury Urzędu 
Miasta Chełm.

Coś dla miłośników 
muzyki i tańca

Na pl. Łuczkowskiego miłośni-
cy muzyki i tańca  uczestniczyli 
w „Retro Kalamacji” - wydarze-
niu, podczas którego wystąpiła 
Chełmska Orkiestra Dęta, Sza-
lom Chełm, Makabunda,aobok-
sceny salsy uczyli brazylijscy 
tancerze.

W muzeum przy ul. Lubelskiej 
56a odbył się koncert folkowej 
kapeli Styrta, muzyką rozbrzmie-
wał kościół pw. Rozesłania św. 
Apostołóww koncercie chóral-
nym wzięli udział: Chóru Ziemi 
Chełmskiej „Hejnał”, Partychóra 
Ensemble, Chóru Contra z Za-
mościa, Chóru Słoneczny Krąg 
z Żułowa oraz chełmski Chadek 
Gospel Choir.

Z kolei klub muzyczny Matrix 
zaprasił na imprezę pn. „Multi – 
Kulti Night”, z pokazem i nauką 
tańców latynoamerykańskich 

oraz udziałem DJ prezentują-
cego muzyką różnych zakątków 
świata. Muzyki arabskiej można 
było posłuchać w Habibi Keba-
b&Shisha, a  dorosłym uczest-
nikom organizatorzy zaufundo-
wali darmową degustację fajki 
wodnej.

Malarstwo, rysunek  
i fotografia

Noc Kultury to otwarte po 
późna muzealne wystawy. 31 
sierpnia możnabylozobaczyć za 

darmo: obra-
zy artystów 
XX wieku 
z Chełma, 
wystawę 
poświęconą 
dziejom tra-
dycyjnej kul-
tury regionu 
chełmskiego, 
wystawy 
o Lesie Bor-
ku – czyli 

zapomnianym miejscu zbrodni 
hitlerowskiej, skarbach przy-
rody, Kazimierzu Andrzeju 
Jaworskim, wystawę mebli ze 
zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie oraz malarstwo  
i rzemiosło artystyczne ze zbio-
rów Muzeum Ziemi Chełmskiej, 
a także wystawę z okazji jubile-
uszu 45 -lecia pracy artystycz-
nej Romana Śledzia. Natomiast 
w Galerii Atelier zaplanowano 
wydarzenie sceniczne o charak-
terze muzycznym.  Niecodzien-
ną wystawę można było zoba-

czyć w Hotelu Kamena. „Chełm 
w fotografii 3D – wędrówka po 
mieście w trzech wymiarach” 
to prezentacja niezwykłych trój-
wymiarowych zdjęć autorstwa 
Pawła Klajnerta.

Teatr i kino
W kinie do zobaczenia był 

maraton filmowy, zaś na sali 
widowiskowej Chełmskiego 
Domu Kultury miłośnikom teatru 
pokazano „Polowanie na łosia” 
Teatru Ziemi Chełmskiej bez 
kulis i blackoutów. 

Słowo pisane i mówione
Chełmska Biblioteka Publicz-

na zaprosiła na wieczór poezji 
będący prezentacją dorobku 
chełmskich literatów zrzeszo-
nych w grupach „Lubelska 36”, 
„Osnowa” i „Krzemień”. Dla 

nieco młodszych mieszkańców 
miasta przygotowano „Książko-
wą noc z dreszczykiem”, będą-
cą zlotem młodych miłośników 
literatury. Spotkania odbyły się  
w siedzibie głównej biblioteki 
oraz filii nr 2 przy ul. Zachodniej. 
Najmłodsi miłośnicy książek  
i bajek wzięli udział w spotkaniu 
teatralnym prowadzonym przez 
poetę, podróżnika i animatora 
kultury Henryka Kazimierczaka.

Noc rowerów
„Rowerowo – Biegowa Noc 

Kultury 2013”, to nocny objazd 
miejsc pamięci związanych  
z II wojną światową, a następnie 
projekcja filmu. 

Akcja pod nazwą „Zabytkowy 
autobus kultury – Zamów sobie 
kulturę” to koncerty wykony-
wane na chełmskich osiedlach  
z udziałem Kapeli Podwórko-

wej Kataryna, par tanecznych  
z Młodzieżowego Domu Kultu-
ry i szczudlarzy. I wiele wiele 
innych, bo tej nocy w Chełmie 
działo się naprawdę.

Noc Kultury 2013 w obiektywie 
Grzegorza Chwesiuka

Wydarzenie
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Wystawa „Vis-à-Vis. Karin Ra-
doy, Klaus Staudt” jest pro-
jektem przygotowanym przez 
Muzeum Ziemi Chełmskiej  
w Chełmie dla podsumowania 
rocznych obchodów jubile-
uszu 40-lecia Galerii 72. 

 
Galeria 72 Muzeum Ziemi 
Chełmskiej po raz kolejny 
otwiera swe podwoje dla sztuki 
artystów z Niemiec. Nie dzieje 
się tak przypadkiem, bowiem 
dokonania wielu twórców zza 
zachodniej granicy, znakomicie 
wpisują się w program meryto-
ryczny chełmskiej galerii. Arty-
ści niemieccy z upodobaniem 
kontynuują idee protagonistów 
sztuki o charakterze konkretno-
konstruktywistycznym, którzy 

do swych wypowiedzi włączyli 
język geometrii jako główny śro-
dek  ekspresji artystycznej. Po-
kaz dzieł  Klausa Staudta i Karin 
Radoy z Frankfurtu nad Menem 
będzie jedenastą z kolei indywi-
dualną wystawą przedstawiają-
cą dokonania z zakresu sztuk 
pięknych naszych zachodnich 
sąsiadów. Już w 1987 roku mia-
ły miejsce w Chełmie pierwsze 
prezentacje sztuki z Niemiec, 
które przybliżyły wówczas język 
wypowiedzi plastycznej dwóch 
znaczących artystów: Karla-He-
inza Adlera z Drezna (ówczesne 
NRD) i Georga Karla Pfahlera  
z byłego RFN. Lata 90. XX wie-
ku zaowocowały sześcioma wy-

stawami niemieckich autorów, 
zaś po 2000 roku opracowane 
zostały dwie kolejne odsłony 
tej sztuki (2008 i 2010). Wyda-
rzenia przygotowywane przez 
Dział Sztuki Współczesnej  
i Galerii 72, których uczestni-
kami są twórcy niemieccy, już 
po raz szósty – poczynając od 
2000 roku – uzyskują wsparcie 
finansowe ze strony Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej 
w Warszawie.

Pokaz pary artystów z Frank-
furtu nad Menem – Karin Radoy 
i Klausa Staudta – w pełni wpi-
suje się w program chełmskiej 
przestrzeni wystawienniczej, 
kontynuującej tradycje awangar-
dy sztuki konkretnej i konstruk-
tywistycznej.

Wystawa wnosi dialog, który 
wywiązuje się między prezen-
towanymi wspólnie pracami 
dwojga autorów, uwypuklając 
zbieżną linię w odniesieniu do 
ideologii oraz różnice w spo-
sobie traktowania formy. Klaus 
Staudt swą aktywność artystycz-
ną zaznaczył już u progu lat 60. 
XX wieku, i to w kontekście mię-
dzynarodowym, stając się jed-
nym z głównych przedstawicieli 
sztuki o charakterze optycznym. 
Jego dzieło dające iluzję ruchu 
wywołaną przez odpowiednio 
zrytmizowane układy płaskich 
(grafika) lub reliefowych (obiek-
ty artystyczne) form, należy do 
jednych z najciekawszych przy-

kładów tej tendencji w sztuce. 
Karin Radoy – artystka młod-

sza o jedno pokolenie – swoją 
znaczącą pozycję w zakresie 
sztuk wizualnych kreuje od po-
łowy lat 80. minionego wieku. 
Zakres jej wypowiedzi obej-
muje grafikę i malarstwo, które 
powstaje na dwuczęściowych 
obiektach, ściśle ze sobą współ-
grających. Tak jak u Klausa 
Staudta jego dzieło wydaje się 
być – poprzez swoją niezwykłą 
dynamikę form – ulotne, intrygu-
jące i prowokujące do bliskiego 
oglądu, tak prace Radoy odbie-
ramy jako pozycje zdecydowa-
nie bardziej zwarte, monumen-
talne, które dopowiada i określa 
kolor szczelnie pokrywający ich 
powierzchnie. 

Tytuł „Vis-à-Vis. Karin Radoy, 
Klaus Staudt” oddaje charakter 
prezentacji, która umożliwia-
jąc zestawienie ze sobą prac 
dwojga niemieckich twórców, 
wyzwala w nas refleksję, jak 
odmienne mogą być oblicza wy-
powiedzi zrodzonej z tej samej 

wiary w język form czystych, 
wyabstrahowanych, o matema-
tycznej sprawdzalności.

Podczas pobytu w Chełmie 
artyści ogłosili swoją decyzję 
o obdarowaniu chełmskiego 
muzeum dwudziestoma trzema 
dziełami, wchodzącymi w skład 
tej ekspozycji.

Przekazany w darze przez 
Karin Radoy (łącznie 6 prac, w 
tym dwa obiekty artystyczne 
oraz 4 prace graficzne) i Klau-
sa Staudta (łącznie 17 prac,  
w tym dwa obiekty artystyczne 
i 15 prac graficznych) zespół 
prac dla kolekcji sztuki współ-
czesnej i Galerii 72 Muzeum 
Ziemi Chełmskiej w Chełmie, 
stanowi nie tylko gest wielkiej 
hojności obojga twórców, ale 
przede wszystkim wzbogaca  
w najwyższym wymiarze wa-
lory artystyczne chełmskich 
zbiorów. Zarówno wyjątkowej 
klasy obiekty artystyczne, jak 
i dokumentujące ostatnie pół-

wiecze prace graficzne, wpisują 
się znakomicie w kontekst  two-
rzonej od ponad czterdziestu 
lat kolekcji, która nierozdzielnie 
związana jest z działalnością 
Galerii 72. 

Dzieła Karin Radoy i Klausa 
Staudta wnoszą nowe spojrze-
nie na sztukę sięgającą swą 
tradycją do dokonań awangardy 
konstruktywistyczno-konkretnej 
i stanowią jedną z ważniejszych 
form wypowiedzi na temat sztuki 
znaczonej rysem o racjonalnym 
charakterze.

Wystawa „Vis-à-Vis. Karin 
Radoy, Klaus Staudt” – czynna 
od 18 września do 20 paździer-
nika 2013 roku – jest realizacją 
projektu, który uzyskał wsparcie 
finansowe Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej w Warsza-
wie, Wydziału Kultury Miasta 
Frankfurt nad Menem oraz 
Urzędu Miasta Chełm.

Jagoda Barczyńska

Vis-à-vis: dialog pary artystów 
z Niemiec w Galerii 72

Karin Radoy, „Big yellow”, 2000r, 
110x190x18 cm, olej/płyta

Klaus Staudt, „Fabrige Symphonie”, 
2009r, 70x70x5,7 cm, relief

Aleksandra Warchoł pochodzi z Cheł-
ma. Jest młodą i niezwykle utalentowa-
ną wokalistką. Pierwsze kroki stawiała 
w grupie Cheap Wine. Ta młoda pio-
senkarka i producentka ma już na swo-
im koncie pierwsze sukcesy. Zaliczyć 
można do nich występ z 2008 roku. 
Wówczas wraz z zespołem Apple Tree 
wystąpiła na Coke Live Music Festi-
val w Krakowie. – Muzykę odczuwam 
kolorami - płyta przechodzi od jaskra-

wych bo zimne, niebiesko - fioletowe 
barwy. Najważniejszy jest klimat, który 
staram się malować za pomocą głosu 
i brzmień czy efektów. Chcę zacierać 
granice międzygatunkowe, by nie sku-
wać muzyki w kajdany określonego 
stylu a bardziej pozwolić jej swobodnie 
wypływać z serca – mówi Aleksandra 
Warchoł, znana jako Ms. Obsession.

 kas

Ms. Obsession 
podbija telewizję!
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Na wymyślenie historii i nakręcenie 
filmu mieli tylko dwa dni. Nauka pisa-
nia scenariusza i odbyła się w ekspre-
sowym tempie – Nie mieliśmy słowo 
w słowo spisanych dialogów – mówi 
Małgorzata Kozak, jedna z młodych 
aktorek.- Każdy z nas wiedział co 
chce przekazać, a dialogi w poszcze-
gólnych scenach wymyślaliśmy na poczekaniu

Spotkali się po raz pierwszy za sprawą  organizowanych przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie lipcowych warsztatach „Się 
Kręci w MDK”. Anna Olszak, Małgorzata Kozak, Kuba Rejent, Ka-
tarzyna Jaszcz i Tobiasz Kazanowski kręcili film w charakterystycz-
nych dla miasta plenerach dworcu Chełm-Miasto, Chełmskim Domu 
Kultury czy Hotelu Kamena, czy pod „Strzechą u Wojciecha”. Tak po-
wstawała 13 minutowa „Debiutantka” - Ten film ma przesłanie. Opo-
wiadamy o realiach naszego miasta. Wcielam się w Zuzę, studentkę, 
która wraca po latach na stare śmieci. - mówi Anna Olszak. - 

- To nie jest historia, którą gdzieś już ktoś z nas widział na wielkim 
ekranie. Jest to wspólny pomysł kilku osób i nasza wspólna historia 
– mówi kolejna aktorka, Katarzyna Jaszcz z Chełma.

Inicjatorem przedsięwzięcia był Wojtek Zakrzewski. – Strach był, 
że nic z tego nie wyjdzie.Na spotkanie przyszło pięć osób, ale nie do-
ceniłem ich zaangażowania i entuzjazmu. Pomysły goniły pomysły,  
a sama współpraca wyjątkowa – mówi Zakrzewski.

Chełmskich filmowców amatorów wsparł fachową wiedzą pisarz 
Zbigniew Masternak.

Prapremiera „Debiutantki” odbyła się w Noc Kultury 2013, na pe-
łen seans młodi aktory zaprosili swych gości do kina „Zorza”.  Film 
autorstwa piątki młodych chełmian będzie można już niebawem zo-
baczyć w internecie.                     wz

Twórcy Ziemi Chełmskiej

Film amatorski w Chełmie stanowi jedną z naj-
ważniejszych i najpiękniejszych kart chełm-
skiej kultury, trwale wpisując ją w dzieje i osią-
gnięcia twórcze polskiego kina i dziedzictwa 
narodowego. Jego powstanie w latach 60-tych 
XX wieku, dynamiczny i artystyczny rozwój, 
zawdzięczamy przede wszystkim Władysła-
wowi Mroczce i ponad 60-osobowemu gronu 
miłośników filmu, których Pan Władysław 
skupiał wokół siebie  od 1963 r. w Amatorskim 
Klubie Filmowym „Miś”. 

W wywiadzie udzielonym M. Kościńskiemu  
w 1970 r. Władysław Mroczko powiedział: Fo-
tografia to moja pasja. Fotografuję od 1949 r.  
– zawodowo od kilku lat. /.../Miałem wiele wystaw 
indywidualnych i zbiorowych. Stale prenumeru-
ję różne czasopisma specjalistyczne, gromadzę 
książki traktujące o fotografii... Muszę jednak do-
dać, że większą satysfakcje daje mi film. Filmowiec 
-amator jest szperaczem, który dociera tam, gdzie 
nie zagląda nigdy filmowiec zawodowy. Ludzie na 
ogół chętnie pomagają mi w pracy. („Sztandar 
Ludu” z 26 marca 1970 r.).

Ewolucja kina amatorskiego w Chełmie i jego 
ogólnopolskie osiągnięcia, potwierdzane licznymi, 
prestiżowymi nagrodami, były nie tylko wynikiem 
realistycznych tendencji, rządzących  sztuką filmo-
wą, tak bliską Władysławowi Mroczce, ale także,  
a może przede wszystkim, niezwykłej osobowości 
i pracowitości Pana Władysława.

Każdy dzień tygodnia Władysława Mroczki  
– pisał R. Małecki  w „Tygodniku Demokratycz-
nym” (nr 25/1410/ z dn. 22 VI 1980 r.) – jest 
szczelnie wypełniony różnymi pracami – od rana 
do  wieczora. Do godz.14-ej /.../ pracuje w swoim 
zakładzie fotograficznym. Po południu, dwa razy  
w tygodniu, zajęty jest pracą w domu kultury, wła-
śnie w Klubie. Dwa inne dni zajmuje mu praca  
w szkole zawodowej (jako instruktor ds. filmu 
i fotografii – przypis mój) w pracowni politech-
nicznej. Pozostałe dni poświęca pracy w Domu 
Kultury Chełmskich Zakładów Obuwniczych.

Władysław Mroczko był niezwykle skromnym 
człowiekiem, niestrudzonym organizatorem nie-
zliczonej ilości przeróżnych form działalności kul-
turalnej,  szkoleń, kursów i spotkań plenerowych 
dla początkujących i zaawansowanych filmowców. 
Pracę z młodzieżą uważał za swój wielki obowią-
zek, artystyczną powinność i twórczą konieczność. 
Nieobce mu były najnowocześniejsze techniki 
współczesnego kina. Przyszłość filmu amator-
skiego, również tego np. z kamerami 8 mm „Pen-
taka – 8” i aparatami projekcyjnymi 8 mm, widział  
w działalności najmłodszego pokolenia  filmowców 
amatorów. To dla nich założył w WDK w Chełmie 
w 1980 r. jedyną w Polsce Wojewódzką Poradnię 
Filmu Amatorskiego, działającą do 1992 r.

W szczytowym okresie  swojej działalności za-
wodowej i artystycznej, komplementowany przez  
redaktora M. Kościńskiego z racji osiągnięć twór-
czych, Władysław Mroczko powiedział w 1970 
r. w „Sztandarze Ludu”: „Czy warto o tym pisać  
w gazecie/..../. Klubowi życzyłbym więcej nowych 
członków. Chętnie widzimy zwłaszcza młodzież”.

Dla członków Amatorskiego Klubu Filmowego 
„Miś” oraz znawców i miłośników filmu, w Cheł-

mie i  w Polsce był wielkim autorytetem i mistrzem, 
„zawsze młodym duchem i entuzjazmem”. 

„Miła atmosfera –  pisał w 2000 r.  Zbigniew Mar-
kiewicz, członek Klubu –   stworzona przez Pana 
Władysława, dzielącego się wiedzą i radą z teorii  
i praktyki filmu amatorskiego, przyciągała do Klu-
bu wielu ciekawych, młodych ludzi. Wspólną pracę  
w naszym klubie traktowaliśmy jako twórczą, 
elitarną rozrywkę. Utrwaliło się w tym czasie, 
trwających do dziś, wiele wzajemnych przyjaźni  
i sympatii”.

We współczesnej literaturze specjalistycznej, 
nie tylko filmowej, często używa się w stosunku 
do niektórych dzieł (i twórców), szczególnie z mi-
nionych lat, określenia „dzieło kultowe”, akcentu-
jąc  wybitność, aktualność i ważność tych dzieł, 
ich niezbywalność dla kultury narodowej, ich ar-
tystyczne i poznawcze wartości, oddziaływanie 
na świadomość społeczną itp. Mam tu na myśli  
– przykładowo – takie filmy jak „Miś”, „Sami swoi”, 
czy np. seriale „07 zgłoś się”, Stawka większa niż 
życie”.

Odwołując się do takiego spojrzenia na dzieło 
artystyczne, spośród 152 filmów zrealizowanych w 
Amatorskim Klubie Filmowym „Miś” ( przez Włady-
sława Mroczkę lub z jego udziałem), co najmniej 
kilka z tych filmów, w tym np. Suitę Chełmskę 
(1963), Tajemnicze podziemia (1965/66), „Wesele 
Strusińskie” (1968), ze względu na ich dokumen-
talne i artystyczne wartości, uznać można za filmy 
kultowe, należące do „klasyki” filmu amatorskiego, 
nie tylko w dziejach chełmskiej kultury, ale także 
polskiego filmu i dziedzictwa narodowego.

Prof. Barbara Jedlewska w książce Animatorzy 
kultury wobec wyzwań edukacyjnych (Wydawnic-
two UMCS. Lublin 1999), omawiając twórczość 
współczesnych animatorów kultury, najbardziej 
zasłużonych i wpisanych w dzieje kultury polskiej,  
użyła w stosunku do najwybitniejszych z nich    
określenia Wielcy animatorzy małych ojczyzn 
. Takim wielkim, wybitnym  animatorem kultury  
i amatorskiej twórczości filmowej  swojej małej 
ojczyzny – Chełma i Ziemi Chełmskiej był Włady-
sław Mroczko. 

Zbigniew Waldemar Okoń

Satysfakcję 
dawał mi film...

Młodzi nakręcili 
w Chełmie film

Władysław Mroczko

To festiwal inspirowany podwójnym znaczeniem nazwiska Ha-
nedel. Z jednej strony nawiązuje do muzyki dawnej wykonywanej 
na instrumentach historycznych, kojarzonej m. in. z kompozyto-
rem Georgem Friedrichem Haendlem.  Z drugiej strony natomiast, 
inspirując się postacią Idy Haendel - światowej sławy skrzypaczki 
urodzonej w Chełmie, skupia się na twórczym potencjale kobiet.

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Razem na Kresach” za-
prasza na II edycję Festiwalu Muzyki Dawnej i Kobiecej Energii 
„Haendel na Kresach”. Główny koncert zatytułowany „Opowieść  
o Parnasie” odbędzie się 26 października w Muzeum Ziemi 
Chełmskiej. Tego dnia publiczność usłyszy - L’Apothéose de Lully 
oraz  L’Apothéose de Corelli Francois Couperina. Utwory wykona 
zespół  Silva Rerum arte w składzie: Maja Mirocha - flet baro-
kowy, Danuta Zawada - skrzypce barokowe, Karolina Koślacz 
- viola da gamba i Małgorzata Skotnicka – klawesyn.

Kolejnym wydarzeniem festiwalu będzie bajkowy koncert dla 
dzieci „Wróżki”, podczas którego najmłodsza publiczność zapo-
zna się z włoską, francuską i niemiecką muzyką barkową.

Współorganizatorem festiwalu jest Muzeum Ziemi Chełmskiej. 
Wydarzenie współfinansuje Urząd Miasta Chełm.

Haendel 
na Kresach
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Na zaproszenie Stowarzyszenia Integracji 
Transgranicznej „Łączy Nas Bug” gościł w Cheł-
mie (26.09.2013) Adam Woronowicz, aktor zna-
ny z takich produkcji jak: „Popiełuszko. Wolność 
jest w nas”, „Chrzest”,„Ki”, „Rewers”, „Baby są ja-
kieś inne”, „Święty interes”, „Syberiada polska”.

Aktor przyjechał do Chełma i wystąpił na 
„Czerwonym dywanie” zaraz po festiwalu w 
Gdyni, na którym „Miłość”, którą reżyser Sławo-
mira Fabickiego została uhonorowana nagrodą 
specjalną.

- To było niezwykłe spotkanie. Choć pretek-
stem była oczywiście świetna rola Adama w 
„Miłości” ale już po filmie rozmawialiśmy,mniej o 
fabule, ale chyba o przesłaniu filmu – mówi Piotr 
Stelmaszczuk. - O śmierci, ludzkiej godności i 
przede wszystkim życiu.  

Organizatorem spotkań „Na czerwonym dy-
wanie” jest Stowarzyszenie Integracji Transgra-
nicznej „Łączy Nas Bug”. Projekt współfinanso-
wany przez Miasto Chełm.      sit

Chełm, za sprawą Młodzieżowego Domu Kultury był jednym z 17 miast w Polsce, 
które wzięły udział w 11. Objazdowym Festiwalu Filmowym WATCH DOCS. Pra-
wa Człowieka w Filmie.

 
6 dni festiwalowych seansów, 12 najnowszych produkcji dokumentalnych i blisko  
500 minut filmowych pokazów w których uczestniczyło blisko 1100 chełmian – tak 
najprościej można podsumować 11. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. 
Prawa Człowieka w Filmie, który gościł w Chełmie od 16 do 21 września 2013 roku. 
- Cieszy mnie rosnąca z roku na rok frekwencja na pokazach - mówi Wojciech Za-
krzewski, koordynator chełmskiej edycji „objazdówki”. - Przeważa młodzież, która 
lgnie do produkcji spoza mainstreamu, pokazujących, jak dziwny jest nasz świat .  
 
Tak jak w latach ubiegłych, gospodarzem seansów Watch Docs było IV Liceum Ogól-
nokształcące im. Jadwigi Młodowskiej. - Seanse podzieliśmy na dwie grupy – mówi 
Barbara Nizio, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, który festiwal współorganizował. 
- W samo południe zapraszaliśmy grupy zorganizowane, skorzystały głównie szkoły 
średnie. Główne pokazy przesunęliśmy na godz. 17.00, tak, aby chełmianie mogli swo-
bodnie brać w nich udział. I nie zawiedliśmy się, nawet „po godzinach” sala była pełna. - 
 
Tradycją pierwszego seansu Watch Docs są oczywiście goście specjalni. W Chełmie fe-
stiwal otwierał holenderski film „Zezwalam na atak” w reżyserii S. Tana ukazujący konse-
kwencje ujawnienia nagrania z ataku amerykańskiego helikoptera na cywili i dziennikarzy 
agencji Reuters na ulicy Bagdadu. Gościem specjalnym pokazu był Ryszard Majewski, 
dziennikarz Polskiego Radia, korespondent z Czadu, Iraku i Afganistanu.            wz

Na czerwonym dywanie: 

aDaM woroNowicZ 

Dziwny 
    jest
 ten 
świat...
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Chełmski teatr „NIEMY KRZYK” zapro-
sił nas na premierę kolejnego opartego 
na faktach spektaklu  pt. „IMPREZA”, 23 
października w sali widowiskowej Chełm-
skiego Domu Kultury. Spektakl wyreży-
serował Marek Jurasek, według scenariu-
sza Krystyny Bochen. W rolach głównych 
wystąpili: Natalia Tulikowska, Hubert 
Żukowski, Justyna Czyżewska-Ciesiel-
ska, Dominik Cichocki, Justyna Krasz-
czyńska, Cyprian Łuszczyk, Adrianna 
Pierepienko, Oskar Sula i Natalia Zarek. 

Spektakl „Impreza” jest adresowany 
zarówno do młodzieży, jak i widzów do-
rosłych. Grupa przyjaciół, których drogi 
na pewien czas rozchodzą się, posta-
nawia uczcić spotkanie super imprezą, 
którą każdy zapamięta do końca życia...  
Bezpośrednio po spektaklu odbyła się 
projekcja  filmu pt. „WIĘZIENIE – STRA-
CONY CZAS”, który będzie można obej-
rzeć dzięki uprzejmości Komendy Powia-
towej Policji w Łosicach.

   cim

Premiera „IMPREZY”
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Polsko-duńska kapela zawitała do Chełma  
13 października w ramach trasy koncertowej 
promującej najnowsze wydawnictwo „Grać! Nie 
srać.” Charyzmatycznego wokalistę z akorde-
onem, który nadaje wykonaniom specyficznego 
klimatu, szeroko znanego jako juror talent show 
„X-Factor” przywitały na chełmskiej scenie oklaski. 
Kto przyszedł na koncert nie zawiódł się – w reper-
tuarze poza piosenkami z najnowszej płyty „Czesław 
Śpiewa Miłosza” znalazły się także przeboje z dwóch 
poprzednich krążków zespołu, „Debiut” i „Pop”. I było 
to niezwykłe widowisko.

Ten koncert od początku był skazany na suk-
ces, fani wypełnili salę do ostatniego miejsca za-
pewniając fantastyczną koncertową atmosferę,  
o resztę zadbał Czesław wraz z innymi muzykami 
dostarczając potężną dawkę energii.

Po koncercie fani mogli kupić płytę wraz z autogra-
fami wszystkich członków zespołu. A już zupełnie na 
sam koniec tym razem w kameralnym gronie Czesław 
udzielił wywiadu w, którym zwrócił się do Chełmian. Co 
powiedział dowiecie się już niedługo po jego opubliko-
waniu.         Przemysław Świechowski

Czesław 
zaśpiewał 
w Chełmie
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Chełm w fotografii 3D 

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

„Chełm w fotografii 3D” to „wędrów-
ka” po mieście, jego zabytkach. Dzięki 
dołączonym do albumu okularom mamy 
iluzję przestrzeni, która sprawia ogromna 

radość oglądania.
W albumie znajdziemy: Plac Łucz-

kowskiego, 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 Urzę-
du 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
Lubię smutne twarze … 
Roman Śledź. Rzeźba
Katalog wystawy  Lubię smutne twarze … 
Roman Śledź. Rzeźba, w którym została 
przedstawiona sylwetka i dorobek twór-
czy artysty oraz rzeźby uczestniczące  
w pokazie zorganizowanym w chełmskim 
muzeum w roku jubileuszu 45-lecia pracy 
twórczej autora.

Publikacja do nabycia w cenie 35 zł  

w sklepie muze-
alnym Zielona 
Witryna przy ul. 
Lubelskiej 57/ róg 
Podwalnej w Cheł-
mie.
autor: Sawicka 
Ilona 
stron: 48 
format: 29,7x20,8 cm 
rok: 2013 
wydawca: Muzeum Ziemi Chełmskiej 
im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie 
oprawa: miękka 
ISBN: 978-83-89942-26-5

Simon Mondzain.  
Mistrzowie École  
de Paris
„Malarstwo Mondzaina jest świadectwem 
burzliwych losów artysty żyjącego w me-
andrach XX wieku. Determinująca jego 
życiorys artystyczny wędrówka, na której 
mapie znalazły się m.in.: Chełm, Warsza-
wa, Kraków, Paryż i Algier, spowodowała, 
iż Mondzain pozostawił po sobie bogatą  

i wielowątkową 
spuściznę malar-
ską, jak również 
obfite i interesu-
jące archiwalia” 
– pisze Artur Wi-
niarski we wstę-
pie do albumu, 
poświęconego 
życiu i twórczości urodzonego w Chełmie 
artysty.

Publikacja do nabycia w cenie 70 zł  
w sklepie muzealnym Zielona Witryna 
przy ul. Lubelskiej 57/ róg Podwalnej  
w Chełmie.
autor:  
Ewa Bobrowska
wstępy: Artur Winiarski, Raya Baudinet-
Lindberg
tłumaczenie na j. angielski: 
Joanna Wolańska
stron: 208
format: 27,7 x 22,3 cm
rok: 2012
wydawca: Muza SA, Warszawa
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7758-256-5

Świetnie zapowiada się koncertowa 
końcówka roku. Jeszcze nie ostygły 
emocje po koncercie Hanny Banaszak, 
a już „Strzecha u Wojciecha” zaprasza 
na kolejne czarowne wieczory.

19 października o godzinie 19:00 przed 
chełmską publicznością wystąpi Beata 
Przybytek -  wokalistka, pianistka, kompo-
zytorka. Uznawana za jeden z najciekaw-
szych polskich głosów. Absolwentka,a 
obecnie pedagog Instytutu Jazzu Akade-

mii Muzycznej w Katowicach. Laureatka 
I miejsca w konkursie 29. Międzynaro-
dowych Spotkań Wokalistów Jazzowych  
w Zamościu. 

Jej kariera wokalna zaowocowała do 
tej pory albumami: „You Don’t Know What 
Love Is” (2003), „The Island”(2004),„Won-
derland”(2006), który dystrybuowany jest 
w Polsce i w Japonii oraz najnowszym „I’m 
Gonna Rock You” (2012). Już 25 paździer-
nika pod „Strzechą ...” zagra Skubas.

Beata 
Przybytek, 

Skubas, 
Dyjak 

i kobiety !

W 2012 wydał debiutancką płytę „Wil-
czełyko” promowaną singlem „Linosko-
czek”. Otrzymał nominację do Fryderyków 
2013 w kategoriach Debiut Roku i Utwór 
Roku „Linoskoczek”. Muzyka Skubasa to 
gitarowe brzmienia o szczególnym kli-
macie, folkowym i mocno grunge’owym 
charakterze. 2 listopada Marek Dyjak  
i „Kobiety” czyli pierwsze chełmskie wy-
konanie najnowszego albumu artysty.  
Jest to wydarzenie niezwykłe: jedenaście 
szlagierów wyśpiewanych przez kobiety 
zostało przedyjakowanych - szlagier Or-
donówny „Miłość ci wszystko wybaczy” 
pojawia się obok „Sic!” Hey, jest „Na 
zakręcie” Agnieszki Osieckiej, „Jestem 
kamieniem” Kayah, bluesowy klasyk Elż-
biety Mielczarek „W dworcowej pocze-
kalni” a nawet”Sen” Edyty Bartosiewicz  
i jeszcze kilka znanych utworów. Nie war-
to zachęcać do przyjścia na koncert Dy-
jaka pod „Strzechą”, bo i tak bilety rozejdą 
się jak ciepłe bułeczki. 

3 listopada po raz kolejny „Strzecha”  
zaprosi na jazzowy wieczór z Jerzy Ma-
łek Band. W tegorocznych planach jesz-
cze koncert Limboskiego ... Należy więc 
śledzić fanpage „Strzechy ...”          wz
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W lipcu 2013 r. posiadacze nieruchomości 
nie będą już mieli możliwości i konieczno-
ści wyboru firmy zajmującej się wywozem 
odpadów. Zgodnie z nową ustawą zapła-
cą podatek śmieciowy i będą obsługiwa-
ni przez przedsiębiorstwo, które wskaże 
gmina, wybierając je w drodze przetargu. 

Jeszcze przed datą 1 lipca br. każda 
gmina w drodze przetargu wybierze jed-
ną firmę, która będzie odbierała odpady 
z wszystkich nieruchomości na danym 
terenie. Z kolei właściciele nieruchomo-
ści zostaną obciążeni opłatą od zbie-
rania odpadów, którą wnosić będziemy 
wyłącznie do Urzędu Miasta, nie zaś 
tak, jak dotychczas do firmy wywozowej 
(MPGK). Za pieniądze z opłat gmina bę-
dzie finansować odbiór, wywóz i zago-
spodarowanie odpadów, punkty zbiórki 
selektywnej oraz administrację obsłu-
gującą cały system. W Chełmie zasada 
ta dotyczyć będzie zarówno osób fizycz-
nych, jak i podmiotów gospodarczych 
oraz instytucji publicznych.

W przypadku nieruchomości zamiesz-
kałych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Chełm z grudnia tego roku, opłata za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi będzie obliczana w oparciu  
o liczbę mieszkańców zamieszkują-
cych daną nieruchomość, zaś w przy-
padku nieruchomości niezamieszkałych 
(przedsiębiorstwa, instytucje) w zależno-
ści od ilości i wielkości wywożonych po-
jemników. Stawka opłaty jest uzależniona 
od sposobu, w jaki właściciel nierucho-

mości gromadzi odpady: selektywnie czy 
nieselektywnie. W Chełmie opłata ta wy-
nosić będzie 11 zł miesięcznie od miesz-
kańca za odpady posegregowane oraz 16 
zł od mieszkańca za odpady zmieszane. 
Chcąc ponosić niższą opłatę właści-
ciele nieruchomości powinni „rozdzie-
lać” odpady na tzw. mokre, suche oraz 
szkło.  Do odpadów suchych powinny tra-
fić np. papier, metale, tworzywa sztuczne, 
tekstylia, odzież, obuwie, a do mokrych 
– odpady kuchenne, resztki jedzenia, mo-
kry papier, pampersy, rośliny domowe. 
Oddzielnie gromadzić też należy popiół, 
odpady zielone, wielkogabarytowe (stare 
meble), budowlane, i tzw. odpady proble-
mowe, wśród których wymienić należy zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sta-
re leki, zużyte oleje czy opony. W ramach 
ponoszonej opłaty mieszkańcy Chełma 
będą mieli także możliwość pozostawie-
nia odpadów takich jak problematyczne, 
zielone, popiół czy wielkogabarytowe  
w punkcie selektywnego zbierania.  Nale-
ży też przypomnieć, że w przypadku gro-
madzenia odpadów w sposób nieselek-
tywny, odpadów problemowych nie należy 
wyrzucać do pojemnika na zmieszane od-
pady a dostarczyć do punktu zbiórki.

Podstawą wyliczenia opłat jest obowiąz-
kowa deklaracja. Deklarację wypełniają  
i składają do Urzędu Miasta (do 15 
kwietnia 2012 r.) właściciele nierucho-
mości zamieszkałych i niezamieszka-
łych. W przypadku zabudowy wieloro-
dzinnej (bloki, kamienice) obowiązek 
ten spoczywa na zarządzającym (za-

rząd spółdzielni lub wspólnoty). W do-
kumencie właściciele deklarują m.in. ilość 
osób zamieszkujących (nie ma znaczenia 
liczba osób zameldowanych) lub w przy-
padku przedsiębiorców ilość wytwarza-
nych odpadów poprzez wskazanie ilości  
i wielkości pojemników. 

Nowy system zbierania odpadów ma 
na celu promocję rozwiązań proekolo-
gicznych dążących do segregacji odpa-
dów, likwidacji dzikich wysypisk śmieci,  
a przede wszystkim skierowania odpadów 
do miejsc, gdzie zostaną przetworzone 
lub unieszkodliwione w sposób ogranicza-
jący obciążenie środowiska naturalnego. 
Zmiana systemu zbierania odpadów zo-
stała także wymuszona unijnymi zobowią-
zaniami, zgodnie z którymi coraz więcej 
odpadów ma podlegać recyklingowi. Do 
31 grudnia 2020 roku poziom recyklingu  
i przygotowania do ponownego użycia pa-
pieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
ma wynieść, co najmniej 50 procent,  
a poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi me-
todami odpadów budowlanych i rozbiórko-
wych, co najmniej 70 procent. Aktualnie 
recyklingowi podlega około 11 procent od-
padów. Ustawa zobowiązuje gminy także 
do zmniejszania ilości odpadów ulegają-
cych biodegradacji w terminie do 16 lipca 
2020 roku – do 35 procent wagi odpadów 
wytworzonych w 1995 roku.

NOWY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW

Odpady odbierane przez firmę wywozową (od 1.07.2013)

szKŁO

Butelki, opakowania po na-
pojach i żywności, szklane 
opakowania po kosmety-
kach, słoiki bez nakrętek, 
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 SUcHe
PaPier - PLaStik - MetaL - tekStYLia

Plastikowe butelki po napojach (PET), środkach 
czystości i kosmetykach, opakowania po produk-
tach spożywczych (jogurtach, śmietanie), opako-
wania po mrożonkach, ciastkach, małe opakowa-
nia styropianowe, papier, tektura, gazety, książki, 
czasopisma, opakowania z pa-
pieru, papier biurowy, puszki po 
żywności i napojach, inne opako-
wania metalowe, opakowania 
wielomateriałowe po napo-
jach i mleku (tzw. kartono-
we), torebki foliowe, zużyte 
ubrania, buty, itp..

POPiÓŁ

Pochodzący z gospodar-
stwa domowego popiół z 
węgla i koksu oraz popiół 
drzewny.

odbiór w okresie  
1 października - 30 kwietnia

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



12 Zapowiedzi imprez kulturalnych

Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Pocztowa 41, Urząd Miasta 
Chełm, Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełmski Dom Kultury, 
Chełmska Biblioteka Publiczna, TAWA ul. Krzywa, „Techno-

bud” Hotel Kamena, przychodnie: „Salus” ul. Piłsudskiego 11B, „San-Med” I Armii W.P., Salon Kosme-
tyczny „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. Niepodle-
głości 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.

gazeta dostępna w :

26 października - „Gdy kota nie ma”, czyli far-
sa muzyczna w wykonaniu Teatru Muzycznego 
w Lublinie. 

27 października Teatr Muzyczny w Lublinie 
wystawi bajkę dla dzieci - „Calineczka”. 

2 listopada powróci do Chadeku wielka gwiaz-
da muzyki jazzowej. Z wielką radością informuje-
my, że odwiedzi nas ponownie Adam Bałdych, 
okrzyknięty w Polsce i za granicą najbardziej 
utalentowanym skrzypkiem jazzowym młodego 
pokolenia.

5 listopada do łez rozbawi nas obdarzony wy-
sublimowanym i specyficznym poczuciem humo-
ru zielonogórski Kabaret Hrabi.

22 listopada rozpoczniemy trzydniowe Ogól-
nopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów 
Amatorskich podczas, których w roli gospoda-
rza wystąpi oczywiście Teatr Ziemi Chełmskiej. 
W ramach spotkań zobaczymy przedstawienia 
najlepszych polskich teatrów amatorskich. Nie 
zabraknie warsztatów teatralnych, spotkań z ak-
torami oraz spektaklu festiwalowej gwiazdy. Teatr 
Ziemi Chełmskiej specjalnie na tę okazję przygo-
towuje kolejną premierę. Tym razem będzie to 

„Mayday” (Run for Your life) Raya Cooneya, 
będący jednym z najlepszych tekstów komedio-
wych na świecie.

6 grudnia Mikołajki Muzyczne, czyli folkowo-
bluesowe spotkanie z „Mikołajem”. Wystąpią 
Chłopcy Kontra Basia. Natomiast w Decaffencji 
zagra kapela bluesowa.

7 grudnia wraca do nas niezwykły artysta, czyli 
Grzegorz Turnau z zespołem w Chadeku. Tym 
razem ze swoimi, największymi hitami. 

8 grudnia dla tych, którzy do tej pory nie zdo-
łali obejrzeć klimatycznego spektaklu naszego 
Teatru Ziemi Chełmskiej – przypomnimy „Opo-
wieść Wigilijną”. 

To oczywiście nie wszystko, co przygotowali-
śmy na najbliższy sezon artystyczny. Spotkamy 
się także na koncercie charytatywnym „Mu-
zyczne Przytulisko”, finalizującym noszący tą 
samą nazwę projekt fundacji Cemex. Tradycyj-
nie już Nowy Rok, czyli 1 stycznia 2014 r. powi-
tamy galowo z Teatrem Muzycznym w Lublinie, 
tym razem w „trochę” innej odsłonie.  

O szczegółach dotyczących terminów i cen 
biletów będziemy Państwa informowali na bie-
żąco, na naszej stronie internetowej, w lokal-
nych mediach,  na oficjalnym profilu na facebo-
ok´u www.facebook.com/ChelmskiDomKultury, 
poprzez wiadomości SMS (aby otrzymać wia-
domość SMS informującą o naszych impre-
zach, należy zarejestrować się na www.chdk.
chelm.pl) oraz w stałych punktach reklamowych 
Chełmskiego Domu Kultury.

Na zakończenie pragniemy uchylić rąbka ta-
jemnicy i króciutko opisać nasz najnowszy po-
mysł, nad którym pracujemy w Chadeku, a który 
swój finał będzie miał na początku przyszłego 
roku. Nosi on nazwę „OPOLE 80”. Będzie to 
festiwal przenoszący nas w muzyczną rzeczy-
wistość lat 80-tych. Na scenie Chadeku pojawi 
się cała plejada lokalnych artystów, nie zabrak-
nie gwiazd, również tych autentycznie wystę-
pujących na opolskiej scenie oraz festiwalowej 
orkiestry! 

Do zobaczenie w Chadeku!

Artystyczna Jesień 
z Chadekiem

Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie i Radio 41 zapraszają na 
kolejny koncert. Tym razem zagości w Chełmie warszawski zespół 
Tides From Nebula. Koncert odbędzie się 26 października w Klubie 
Atmosfera, ul. Kopernika 8. Zespół przyjedzie do Chełma promować 
swoją cieplutką jeszcze płytę „Eternal Movement”. 

Bilety do nabycia w salonie Fan Kultury. 25 zł w przedsprzedaży  
i  35 zł w dniu koncertu.

„Eternal Movement” to trzecia płyta Tides From Nebula. Jak mó-
wią muzycy, nowy krążek to ich najbardziej energetyczny i pełen 
światła album. Jest również najbardziej kolorowy pod względem 
brzmieniowym. Podczas nagrywania zostało użytych kilkanaście gi-
tar, kilka zestawów bębnów oraz niezliczona ilość brzmień klawiszy. 
Produkcją płyty zajął się Norweg Christer-Andre Cederbeg, który był 
producentem ostatniego albumu grupy Anathema - „Weather Sys-
tems”.                   mdk

Tides From Nebula w Chełmie


