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50-lecie debiutu literackiego
Zbigniewa Waldemara Okonia
- W Pana przypadku działalność literacka powiązana jest z szeroko rozumianą
działalnością kulturalną na rzecz chełmskiej kultury. Zaangażowanie w pracę
organizacji społecznych, stała aktywność
artystyczna, liczne publikacje zwarte
i okolicznościowe artykuły, to tylko część
działań ubogacających życie kulturalne
naszego miasta.
Dzisiejszy dzień jest znakomitą okazją,
aby złożyć Panu podziękowania za zaangażowanie w życie kulturalne Chełma,
stałą gotowość współpracy z samorządem
miasta Chełm, instytucjami kultury i lokalnymi organizacjami społecznymi.
Życzę Panu satysfakcji z wykonywanej
twórczości literackiej i społecznej działalności kulturalnej. Na kolejne lata składam
życzenia niesłabnących sił twórczych, wielu
sukcesów literackich oraz dalszej radości
tworzenia. Niech wena twórcza i życiowa
werwa prowadzą Pana ku kolejnym jubileuszom – napisała w liście gratulacyjnym
Agata Fisz Prezydent Miasta Chełm.

Zbigniew Waldemar Okoń ukończył
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Czarnieckiego w Chełmie (1963), studia polonistyczne na UMCS (1968) oraz
studia podyplomowe na Uniwersytecie
Warszawskim (1991). W latach 19682005 był instruktorem powiatowego i dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury
w Chełmie, wicedyrektorem ds. naukowych
i konserwatorskich Muzeum Wsi Lubelskiej
w Lublinie, nauczycielem i dyrektorem
chełmskich szkół, wizytatorem Kuratorium
Oświaty i Wychowania w Chełmie.
Działalność społeczno - kulturalną rozpoczął jeszcze w czasie studiów: będąc
m.in. redaktorem naczelnym studenckiego ogólnopolskiego pisma naukowego
pt. „Językoznawca”, współzałożycielem
i wiceprzewodniczącym studenckiej grupy literackiej „Kontrapunkty”, współpracownikiem radia akademickiego.
Po rozpoczęciu pracy zawodowej
w Chełmie od 1968 r. związał się z Grupą Literacką „Pryzmaty” oraz Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Chełmskiej,
w których pełnił m.in. funkcje przewodniczącego i sekretarza zarządu. Zetknął
się wówczas z grupą najwybitniejszych
chełmskich regionalistów i działaczy

kultury: Kazimierzem Janczykowskim,
Stanisławem Skibińskim, Longinem Janem Okoniem, Kazimierzem Steszukiem,
Leszkiem Eliaszczukiem, Konstantym
Prożogo, Mieczysławem Niedźwiedzkim,
Władysławem Mroczko, Tadeuszem Ścibiorem, Jerzym Grosmanem, Edmundem
Fladrzyńskim, Andrzejem Piwowarczykiem, Władysławem Kuchtą).

foto: Anna Łozińska, Express chelmski

Jubileuszowi półwiecza pracy
twórczej Zbigniewa Waldemara
Okonia poświęcone było grudniowe posiedzenie Chełmskiego Towarzystwa Naukowego.

Jako pisarz debiutował w 1962 r. Od
1984 r. należy do Związku Literatów
Polskich, któremu - mimo wielu „przeciwności losu” - pozostał wierny do dzisiaj i w którym pełnił i pełni wiele funkcji
społecznych (w komisji rewizyjnej, sądzie
koleżeńskim, zarządzie Oddziału Lubelskiego).
Obecnie należy do Chełmskiego Towarzystwa Naukowego oraz Stowarzyszenia „Rocznik Chełmski”, wnoszących do
historii chełmskiej kultury i oświaty nowe
wartości twórcze, naukowe i regionalne,
skupiających w swych szeregach nową
generację chełmskich intelektualistów.
(wuz)

Tajemnice wigilijnego opłatka

Dział Etnografii Muzeum
Ziemi Chełmskiej właśnie opłatkowi – anielskiemu chlebowi miłości
– postanowił poświęcić
tegoroczną wystawę bożonarodzeniową.
Ekspozycja „Tajemnice wigilijnego opłatka” podejmuje próbę
odpowiedzi na szereg pytań
związanych z jego tradycyjną
symboliką i kontekstem kulturowym, m.in.: skąd pochodzi jego
nazwa i zwyczaj dzielenia się
opłatkiem w Wigilię?, jak dawniej je pieczono?, czy były one
używane do wróżb wigilijnych,
a jeżeli tak to do jakich?
Podjęcie
tego tematu stało się
okazją do
przypomnienia
dawnej
tradycji
wykonywania ozdób

z opłatków oraz zaprezentowania tych umiejętności w praktyce.
Zaproszenie do poprowadzenia
pokazu w czasie otwarcia wystawy 5 grudnia i dnia następnego
– w „mikołajki” przyjęła Małgorzata Pepłowska, najbardziej
znana w Polsce
twórczyni ludowa, zajmująca się tą
dziedziną plastyki obrzędowej.
W październiku
bieżącego
roku,
w dowód uznania
za kultywowanie tak rzadkiej
sztuki, uhonorowana została
nagrodą im. Oskara Kolberga
„Za zasługi dla kultury ludowej”.
Dawniej ozdoby z opłatków
– delikatne, misterne wycinanki, krzyżyki słońca, gwiazdki,
kolebeczki dla dzieciątka Jezus,
a także przestrzenne kule zwane
„światami” lub „wilijkami”- znano
i powszechnie wykonywano
w wielu regionach Polski, w tym

Kultura Chełmska. Czasopismo bezpłatne.

w Lubelskiem. Umieszczano je
w mieszkaniach (zawieszano
u powały, nad stołem wigilijnym,
w pobliżu ołtarzyka domowego czy na podłażniczkach)
w okresie świąt bożonarodzeniowych
w celach dekoracyjnych,
ale i po to by
opłatek, chleb
boży i święty
zsyłał
na dom pokój
i różnorodne dobrodziejstwa. Inspiracją „światów”
była zdaniem etnografa Tadeusza Seweryna sztuka sakralna
– rzeźby i malowidła, na których
Chrystus trzyma w dłoni kulę z
zatkniętym krzyżem (w liturgii
zwanej właśnie światem) jako
znak panowania i władzy doskonałej, przejęty przez Kościół z
kultury rzymskiego cesarstwa.
Nawiązując do treści owego
chrześcijańskiego
symbolu
opłatkowe ozdoby w sposób

plastyczny wyrażały wiarę
w obecność nowo narodzonego Pana i jego władzę.
Wycinanki i „światy” pojawiły się najpierw na dworach
szlacheckich, jak same opłatki i obyczaj ich dzielenia, w XIX
wieku występowały już i na wsi,
w domach chłopskich.
Henryk Sienkiewicz tak opisuje izbę świąteczną w dworku
na Żmudzi: …gdy płomień
strzelił jaśniej widać było
ciemne drewniane ściany
ogromnej izby z nadzwyczaj
niskim belkowym sufitem.
U belek wisiały na niciach różnokolorowe gwiazdki uczynione z opłatków, kręcące się
w świetle.
Bohater poematu Słowackiego „Horsztyński” zaś powiada:
…czuję drżące listki chleba
w moich dłoniach. Jak ja lubiłem niegdyś dzień Bożego
Narodzenia! W tym samym
pokoju z opłatków kleiłem
różnokolorowe słońca, kołyski…

Redakcja: Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, Zygmunt Gardziński, Aleksandra Borysewicz, Anna Małysz, Mariusz Matera, Zofia Wasiuta, Wojciech Zakrzewski
(redaktor naczelny) oraz uczestnicy warsztatów dziennikarskich Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. Foto na okładce: Scena ze spektaklu „Kot
w butach”, reżyseria: B. Szarwiłło i S. Czarnota, foto: Robert Dadas. Skład i łamanie: Jacek Adamczyk. Druk: Standruk, ul. Rapackiego 25, Lublin.
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.

Dziś ozdoby z opłatków są rzadkością, niezwykłym zjawiskiem
w polskiej plastyce obrzędowej, tym serdeczniej zapraszam do obejrzenia wystawy
w chełmskim muzeum czynnej
od 5 grudnia 2013 do 17 stycznia 2014 roku.
Wystawa ze zbiorów:
Muzeum
Okręgowego
oraz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Muzeum
Lubelskiego w Lublinie,
Państwowego
Muzeum
Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Ziemi
Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie, firmy
„Opłatki wigilijne, Hostie,
Wafle” w Koluszkach ,
Wytwórni opłatków „Oblatum” w Wolbromie i Klasztoru OO. Franciszkanów
w Chełmie.
Małgorzata
Podlewska-Bem
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Święta Bożego Narodzenia to dni wyjątkowe,
niosące dobro i nadzieję. Na okres świąt
oraz na cały 2014 rok życzę wszystkim zdrowia,
spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności.
Szczególnie serdeczne słowa kieruję
do osób chorych i niepełnosprawnych.
Niech ten wyjątkowy czas napełni
Państwa serca nadzieją na lepsze jutro,
które nadejdzie wraz z Nowym Rokiem.
Agata Fisz
Prezydent Miasta Chełm

Chór Pastuszków
dla potrzebujących
Z myślą o swych podopiecznych
i potrzebujących dwa chełmskie stowarzyszenia: Hospicjum Domowe im.
ks. kan. Kazimierza Malinowskiego
i Na Rzecz Osób Potrzebujących
„Przytulisko” nagrywają płyty z kolędami i pastorałkami. Repertuar zobowiązuje – obydwie charytatywne
produkcje mają trafić do rąk chełmian
jeszcze przed Wigilią.
Dla Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie to już kolejna płyta z pastorałkami i kolędami, pierwsza ukazała się
przed dwoma laty.
Nagrania płyty rozpoczęto jeszcze w
listopadzie w studio nagrań Squat. Złoży się nań dwanaście pastorałek i kolęd.
Swoją autorską pastorałkę specjalnie dla
Hospicjum zaśpiewa i zagra ks. Tomasz
Kościk, wikariusz parafii mariackiej. Z ini-

w Chełmie i powiecie działalność. W planach
mamy również
utworzenie niewielkiego hospicjum stacjonarnego. Jednak
aby realizować
te szczytne cele,
potrzebne są
środki finansowe. Dlatego też
powstał pomysł
nagrania płyty
z pastorałkami
i kolędami. Zysk
z jej sprzedaży
w całości będzie
przeznaczony
dla naszego Ho-

cjatywą takiego przedsięwzięcia wyszedł
prezes Stowarzyszenia Tadeusz Boniecki. - Obecnie bezpośrednią domową opieką hospicyjną obejmujemy 25 chorych
z miasta Chełm i powiatu chełmskiego.
Nie mamy kontraktu z NFZ. Środki na
naszą działalność statutową pozyskujemy od roku z tzw. 1%, ponieważ jesteśmy
OPP oraz z różnych innych projektów.
- mówi Boniecki. - Rodziny zgłaszają coraz większą potrzebę objęcia opieką ich
chorych ze strony naszego Hospicjum.
Chcemy rozwijać tak bardzo potrzebną

spicjum – wyjaśnia Boniecki.
Warto podkreślić, że wszyscy wykonawcy nie wezmą ani złotówki. Atrakcją
będzie z całą pewnością niezwykle kolorowa i pomysłowa okładka na płytę
przedstawiająca Św. Rodzinę ze zwierzętami. Dla Domowego Hospicjum
stworzył ją Radosław Jarecki, młody
i utalentowany artysta z Chełma. Tak
jak wszyscy uczestnicy projektu zrobił
to charytatywnie. Przewidziano wydanie
kilkuset egzemplarzy płyty.
Do udziału w kolędowym projekcie

Stowarzyszenie
zaprosiło schole
i zespoły działające przy chełmskich parafiach
oraz Chór Kantata. Pastorałki
zaśpiewają
również dzieci
z Przedszkola Miejskiego
nr 13 w Chełmie. Kolędę wykona Rektor PWSZ
w Chełmie prof. Józef Zając wraz z pracownikami oraz studenci tej uczelni, oraz
dyrektor wydziału oświaty UM Chełm Augustyn Okoński. Swoje zdolności wokalne zaprezentują specjalnie na tej płycie
dziennikarze chełmskich mediów: Tomasz Moskal (Radio Bon Ton), Agnieszka
Nowosad i Dorota Mądral (Super Tydzień
Chełmski) oraz Jolanta Masiewicz (Kurier Lubelski). Życzenia dla mieszkańców
Chełma, podopiecznych Hospicjum, ich
rodzin i wolontariuszy, złoży ks. abp Stanisław Budzik (Metropolita Lubelski) oraz
znany dziennikarz Krzysztof Ziemiec i reżyser Krzysztof Zanussi.
Kolędę wykona Prezydent Chełma
Agata Fisz, którą usłyszymy także na
płycie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
Potrzebujących „Przytulisko” w Chełmie.
Muzycznym koordynatorem przedsięwzięcia jest Jarosław Lackowski z grupy
RICCO. Na płycie, obok pani prezydent
będzie można usłyszeć wielu artystów.
Zaśpiewają i zagrają: wspomniany już
Jarosław Lackowski, Dariusz Tokarzewski, Mariusz Matera, Marlena Stanryciuk,

Anna Kostkiewicz, Natalia Kramek, Anna
Sułkowska, Bogdan Depta, grupa II Noody i Przyjaciele z Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie wraz z wychowawczynią Anną Lackowską oraz Starosta
Chełmski Paweł Ciechan, Wiecestarosta
Maria Patra, sekretarz powiatu Henryk
Gołębiowski oraz radny powiatowy Bogusław Sagan.
- Płyta będzie więc wyjątkowa pod
wieloma względami. Tworzą ją nie tylko
artyści, ale i osoby niezwiązane na co
dzień z muzyką. Krążek powstanie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia
i będzie doskonałym prezentem pod
choinkę dla siebie, ale również dla osób
potrzebujących, którym pomaga nasze
Stowarzyszenie – rekomenduje Marian
Lackowski, prezes „Przytuliska”. - Jest to
niewielki gest, ale jak bardzo znaczący
dla tych, którzy są w potrzebie i potrzebują wsparcia innych.
Wszyscy wykonawcy biorą udział
w tworzeniu nagrań bezinteresownie. Poświęcają swój czas i talent słusznej idei
jaka powinna przyświecać w tym wyjątkowym przedświątecznym czasie każdemu
z nas.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących „Przytulisko” powstało
w Chełmie w tym roku z myślą o ludziach
chorych, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze
szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży głównie
z terenu miasta i powiatu chełmskiego.
Urszula Błaziak
Tadeusz Boniecki
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„Na czerwonym dywanie”
krótki metraż „Pre Mortem”

Z okazji Święta Niepodległości w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Chełmie odbył się koncert prof.
Jadwigi Kotnowskiej i dr Agnieszki
Schulz-Brzyskiej.
Jadwiga Kotnowska jest wybitną polską
flecistką, laureatką najwyższych nagród w
siedmiu międzynarodowych konkursach
muzycznych.
Poza studiami w Akademii Muzycznej
w Warszawie, doskonaliła swoje umiejętności u takich mistrzów jak A. Nicolet
w Szwajcarii oraz J.P. Rampal i A. Marion
we Francji. Jako solistka występowała w salach koncertowych, jak Filharmonia Berlińska, Lincoln Center w Nowym Jorku, Tivoli
Hall w Kopenhadze, Grieg Hall w Bergen.
Ma na swym koncie światowe prawykonanie Koncertu fletowego A. Szczetyńskiego w Filharmonii Narodowej
w Warszawie oraz koncertów jej dedykowanych: K. Dębskiego, M. Góreckiego,
M. Maleckiego, P. Wróbla, M. Ptaszyńskiej, J. Maksymiuka itd.

foto: Paweł Klajnert

W czwartek, 5 grudnia 2013 na chełmskich kinomanów czekała nie lada gratka – na
zaproszenie Stowarzyszenia Inicjatyw Transgranicznych „Łączy Nas Bug” przyjechał
Konrad Łęcki ze swoją najnowszą produkcją PRE MORTEM. A jakby tego było mało,
towarzyszyła mu dwójka aktorów – Marcin Kwaśny i Ania Janik. PRE MORTEM to
30-minutowa opowieść o losach polskich oficerów w niewoli radzieckiej. Poznajemy
ich od najbardziej ludzkiej strony, gdy pełni obaw i niepewności, upchnięci w bydlęcym
wagonie jadą w nieznane. Zostawili matki, siostry i żony wyjeżdżając na „kilka dni” na
wojnę, żeby nie „oddać guzika”. Świetne role Roberta Wrzoska, Pawła Deląga, Marcina
Trońskiego i Marcina Kwaśnego, który odsłonił nam nieco filmowej kuchni odpowiadając na pytania widzów po projekcji. I na pewno swym aktorskim entuzjazmem w kilku
anegdotach z planu ujęła chełmskich widzów Ania Janik. A na koniec o swych planach
na przyszłość opowiedział reżyser Konrad Łęcki, my zaś namawialiśmy go, że plenery
swej następnej produkcji o partyzantach nakręcił oczywiście w chełmskich lasach. Kto
nie przyszedł niech żałuje. Za świetne fotosy Pawłowi Klajnertowi i Przemkowi Świechowskiemu dziękuje prezes i wiceprezes.				
(wz)

Patriotycznie w muzycznej

Uczestnicy pracowni
„ART- KRESKA”
z MDK w Chełmie
laureatami
„Grafiki 2013”

Pod koniec listopada w salach Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie
na uroczystym otwarciu wystawy
wręczono nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Grafika 2013”.

Już po raz XI prezentowano najlepsze prace z Polski. W tegorocznej edycji
udział wzięło 662 autorów z 16 województw. Jury oceniało ciekawą interpretacje tematu, oryginalność przedstawionej treści, innowacyjny charakter pracy,
oddziaływanie na wyobraźnię, pozytywne doznania. Na ocenę końcowa również
miała wpływ precyzja wykonania odbitki.
Kierując się tymi kryteriami komisja nagrodziła 23 autorów i wyróżniła 14, a do
udziału w wystawie pokonkursowej zakwalifikowała 55 osób.
Z pracowni plastycznej „ART- KRESKA” z Młodzieżowego Domu Kultury
w Chełmie prowadzonej przez Krystynę
Rutynę.
Nagrodę otrzymała Julia Mudy. W gronie wyróżnionych – Emilia Lenart, Natalia
Jędruszczak i Hubert Różycki.
Udział w wystawie - Kinga Paluda, Oliwia Jarmoła, Anastazja Koleniec, Paula
Grudka, Dominika Marek.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Dokonała licznych nagrań dla radia w
Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, Holandii,
USA oraz wytwórni: Polskie Nagrania,
MDG, Quantum (Paryż), Scotstown Music
(Edynburg), Tonpress (płyta „AntonioVivaldi - Cztery pory roku“była nominowana
do Nagrody Fryderyk).
Jadwiga Kotnowska prowadzi klasę fle-

tu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
oraz kursy mistrzowskie w: USA, Malezji,
Finlandii, Francji oraz w Royal College of
Music w Londynie.
Pianistka Agnieszka Schulz-Brzyska
ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Doktorat
otrzymała na Akademii Muzycznej w Łodzi, zaś habilitację na Akademii Muzycznej
w Krakowie. Pracuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Występuje z koncertami solowymi oraz
jako kameralistka. Aktywnie uczestniczy
w konkursach, towarzysząc młodym muzykom (m.in. Międzynarodowy Konkurs
Młodych Skrzypków im. Henryka Wieniawskiego) i otrzymuje liczne nagrody
i wyróżnienia dla akompaniatora. Miarą
skuteczności jej działalności pedagogicznej są sukcesy studentów i uczniów na
konkursach muzycznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Propaguje mało znaną twórczość polskich kompozytorów, co zaowocowało
prawykonaniami utworów Z. Stojowskiego, P. Radko, J. Wieniawskiego a także
utrwaleniem wraz z Katarzyna Dudą dla
wytwórni DUX wczesnych utworów kameralnych Andrzeja Nikodemowicza.
Uczniowie szkoły muzycznej mieli okazję wziąć udział w lekcjach indywidualnych
prowadzonych przez prof. Jadwigę Kotnowską. 			
AN

Chłopcy
kontra Basia
w Chadeku

6 grudnia Chadek gościł jedną
z najbardziej uzdolnionych muzycznie
chełmianek – Basię Derlak, która wraz
ze swoim zespołem Chłopcy Kontra
Basia zagrała na naszych Mikołajkach Muzycznych. Podczas koncertu
usłyszeliśmy stylizowane na ludowe
autorskie kompozycje, którymi zespół
przebojem wdarł się na polską scenę
etno-jazzową. Długo musieliśmy czekać na Basię i Chłopców w Chełmie,
ale występ, który był niezwykłą muzyczną mieszanką jazzu, trip-hopu
i folku z nawiązką wynagrodził nam
czas oczekiwania. Zespół wystąpił
w składzie: Basia Derlak, Tomek Waldowski i Marcin Nenko.
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II Ogólnopolska
Dyskusja LiteracKa DKK
28 listopada br. w sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti
odbyło się specjalne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki,
poświęcone najnowszej powieści Haruki Murakamiego zatytułowanej „Bezbarwny Tsukuru
Tazaki i lata jego pielgrzymstwa”.
Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach II Ogólnopolskiej
Dyskusji Literackiej DKK, we
współpracy z Instytutem Książki
i Wydawnictwem Muza SA.
Dyskusja o książce odbyła się
w atmosferze kultury japońskiej
z racji narodowości autora. Nie
zabrakło więc zielonej herbaty,
sushi, gejszy, kwiatów kwitnącej
wiśni, akcesoriów związanych
z aikido. Rozmowy o powieści
były emocjonujące, pełne prób
interpretacji niewyjaśnionych
wątków i tajemniczych epizodów z życia bohaterów. Uznali-

śmy wspólnie, że jest to książka
warta przeczytania i polecenia
innym, choć przesycona egzystencjalnym smutkiem i pozostawiająca niedosyt. Podobał
się nam język powieści – prosty,
a przy tym wyrafinowany i poetycki. Nie wszyscy zaakceptowali motywy magiczne, bardziej
ceniąc literacką warstwę
świata realnego powieści.
Najnowsza książka
Harukiego Murakami
opiera się na symbolice
czterech barw reprezentowanych w kulturze japońskiej
przez znaki Kanji: białym, czarnym, niebieskim i czerwonym.
Kolory te odpowiadają nazwiskom dawnych przyjaciół Tsukuru Tazakiego, jedynie główny
bohater jest pozbawiony kolorytu. Warto przekonać
się czy długa wędrówka
i poznanie tajemnic

z przeszłości przywróci barwy
jego życiu i jak zakończy się ta
fascynująca opowieść.
Omawiana przez nas powieść
Murakamiego w Japonii osiągnęła sprzedaż 600 tys. egz.
pierwszego dnia dystrybucji,
dochodząc do
1,5 mln egz.
w
ciągu
dwóch tygodni.

Haruki Murakami - jeden z najpopularniejszych pisarzy japońskich, autor „Przygody z owcą”, „Kroniki ptaka nakręcacza”,
„Norwegian Wood”, typowany na laureata Literackiej Nagrody
Nobla w 2013 r. do. Jego kolejna książka „Bezbarwny Tsukuru
Tazaki i lata jego pielgrzymstwa” ukazała się w Polsce jako pierwsze tłumaczenie w Europie w listopadzie 2013 r.

Boski
Limboski

Limboski podbił serca publiczności Strzechy u Wojciecha. Muzyczna uczta u Wojciecha Malawskiego (23.11.2013), trwająca
prawie dwie godziny, z pewnością wprawiła wielu słuchaczy
w dobry nastrój i napełniła pozytywną energią. Charyzmatyczny
wokalista, znakomici instrumentaliści, poetyckie teksty i pozytywna aura – to najlepsza charakterystyka tego koncertu. Jednym
słowem kolejny udany wieczór pod Strzechą.
(an)

Wojewódzki Konkurs Poezji i Prozy
Patriotycznej

Ada laureatką
głównej nagrody
Centrum Kultury w Lublinie
zorganizowało
Wojewódzki
Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni
Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego „Ojczyzno moja
najmilsza”. Impreza odbyła się
w ramach lubelskich obchodów
95 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Młodzieżowy Dom Kultury
w Chełmie reprezentowały dwie
recytatorki – Adrianna Pieriepienko (uczennica I LO Chełmie)
i Katarzyna Tomczyk ( z Gimnazjum Nr 2 w Chełmie) przygotowane przez Urszulę Korpysz nauczyciela prowadzącego koła
teatralne.
Adrianna przygotowała interpretację fragmentów prozy
C.K. Norwida oraz wiersza Urszuli Gierszon. Komisja w składzie: Grażyna Lutosławska,
Mateusz Damięcki oraz
Jarosław Zoń przyznała
naszej recytatorce jedną z trzech głównych
nagród i wytypowała ją
do udziału w Koncercie
Galowym z udziałem

laureatów i zaproszonych gości.
Koncert odbył się w Sali Kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Gratka dla melomanów

Barokowa muzyczna Europa to
skrajnie odmienne style i gusta.
Trudno wyobrazić sobie bardziej
oddalone od siebie charaktery
niż wybuchowy, ekstrawertyczny, nieokiełznany, który przebijał przez muzykę Włochów
i elegancki, wycofany, intymny
w muzyce Francuzów. Wielu
kompozytorów próbowało dowieść o wyższości jednego ze
stylów nad drugim. Francois
Couperin podjął się innego zadania: obmyślił koncepcję les goûts
réünis, stylów połączonych,
a więc trzeci, nadrzędny styl, który korzystał z tego co najlepsze
w muzyce francuskiej i włoskiej.
O tym jak udało się to zadanie
Couperinowi mogliśmy się przekonać dzięki Stowarzyszeniu
Kobiet Aktywnych „Razem na

Kresach”, które zorganizowało
w Chełmie kolejną edycję Festiwalu Muzyki Dawnej „Haendel
na Kresach”. W ramach imprezy
odbyły się dwa koncerty, obydwa
w gościnnych murach Muzeum

Ziemi Chełmskiej. W klimat
muzyki barokowej wprowadziły
chełmskich melomanów: Maja
Miro-Wiśniewska (flet barokowy),
Danuta Zawada (skrzypce barokowe), Karolina Koślacz (viola da
gamba) i pochodząca z Chełma
Małgorzata Skotnicka (klawesyn).
Novum tegorocznego festiwalu był koncert dla najmłodszych.
Bajki ilustrowane muzycznie
opowiedziała krakowska aktorka
Katarzyna Zawiślak–Dolny.
Festiwal został zorganizowany
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu
Miasta Chełm.
(an)
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I Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych
Teatrów Amatorskich za nami
taklem „Dwie blizny” A. Fredro,
w reż. K. Maresch-Knapek.
W trakcie Spotkań uczestnicy mieli okazję wziąć udział
w warsztatach teatralnych, prowadzonych przez profesjonalistów: Igora Gorzkowskiego,
Mateusza Rusina, Przemysława
Stippę.
Trzydniowa impreza pokazała,
że teatr amatorski poziomem gry

Gwiazdą Spotkań był teatr
Studio Koło z Warszawy, który
pokazał Spektakl „Kalino malino
czerwona jagodo.” w reżyserii
Igora Gorzkowskiego. Historia
życia czterech kurpiowskich kobiet została brawurowo odtworzona przez młode warszawskie
aktorki, wśród których prym wiodła doskonała Natalia Sikora.
Sobota należała do studenckiego Teatru Enigmatic KUL
z Lublina oraz Sceny Amatora
BCK z Biłgoraja. Oba teatry
mają ze sobą dużo wspólnego
– zostały stworzone przez aktorskie małżeństwo Alicji Jachiewicz - Szmidt i Stefana Szmidt,
którzy reżyserują spektakle tworzone przez aktorów-amatorów.
Studenci zaprezentowali „Tango”
S. Mrożka, natomiast Biłgoraj
przygotował klasyczną komedię„Ożenek” M. Gogola.
W niedzielę dzień otworzył Teatr Fredreum z Przemyśla spek-

aktorskiej nie musi odbiegać od
tego profesjonalnego. Nie było
też przesadą użycie określenia
profesjonalny teatr amatorski, bo
jak powiedział Igor Gorzkowski
„Profesjonalny teatr amatorski
to teatr, w którym profesjonalizm polega na traktowaniu się
poważnie, traktowaniu poważnie
spotkania z widzem i pracy nad
spektaklem. A amatorski – bo
powstaje z potrzeby serca.”
Teatralny weekend w Chełmie
zakończył brawurowy pokaz komedii wszech czasów w wykonaniu gospodarzy – tym razem
Teatr Ziemi Chełmskiej, po raz
kolejny zaskakując swą wierną
publiczność, wziął na warsztat
angielską komedię Ray’a Cooney’a MAYDAY (w org. Run for
your wife) w tłumaczeniu Elżbiety
Woźniak. Zawrotne tempo akcji
wymieszane z dużym ładunkiem
angielskiego humoru, do tego
barwna scenografia, kostiumy.

Wszystko osadzone w latach
sześćdziesiątych. A ponadto
doskonała gra chełmskich aktorów. Całość okazała się wielkim sukcesem. Tym większym,
że przygotowania do kolejnego
spektaklu odbywały się w tempie
ekspresowym. 125 stron tekstu,
niespełna 3 miesiące prób, a
wszystko to równolegle z pracami nad I Ogólnopolskimi Spotka-

foto: Przemysław Świechowski

W ostatni listopadowy weekend sceną ChDK zawładnął
teatr. Od 22 do 24 listopada
trwały I Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów
Amatorskich. Na zaproszenie
gospodarza, Teatru Ziemi
Chełmskiej działającego przy
Chełmskim Domu Kultury, do
Chełma przyjechali aktorzy
z trzech grup amatorskich.

niami Profesjonalnych Teatrów
Amatorskich. Na szczęście Melpomena okazała się łaskawa.
Pokaz przedpremierowy odbył się 24 listopada przed pełną
widownią. Publiczność szalała.
Bilety na oficjalną premierę,
30 listopada o godz. 18.00, rozeszły się w natychmiast.
W spektaklu wystąpili: Łukasz
Szymanek, Magda Pick, Basia
Szarwiłło, Sławoj Czarnota,
Andrzej Kuczura, Zbyszek Moskal, Bartosz Siwek, Sebastian
Jakimiuk. Reżyseria: Bogusław
Byrski. Charakteryzacja: Alicja
Kowalczyk i Aneta Bedynek,
Obsługa techniczna: Tomasz
Kodeniec. Światło: Grzegorz
Skibiński. 		
ChDK
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Teatr Ziemi Chełmskiej dawniej i dzisiaj (część I)

dzieje na podstawie zachowanych dokumentów, fotografii, kronik, aby ukazać misję ambitnego
zespołu aktorów-amatorów, dla
których – tak dawniej, jak i dzisiaj – największym obowiązkiem
było i jest popularyzowanie utworów klasyków polskich i obcych,
wprowadzanie do repertuaru komedii oraz dramatów, aby uczyć
i wychowywać, i bawić.
Uroczystego otwarcia dokonano pierwszego dnia zorganizowanych w Chełmie I Ogólnopolskich Spotkań Profesjonalnych
Teatrów Amatorskich.
W początkowym okresie swojego istnienia teatr nosił miano
Koła Amatorskiego, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
otrzymał nazwę – Sekcja Dramatyczna Polskiego Klubu Społecznego, a w latach 1925-1939
–Teatr Ziemi Chełmskiej. Podczas
okupacji niemieckiej od 1940 roku
działał jako Teatr Czerwonego
Krzyża, a od 1945 roku powrócił
do wcześniejszej nazwy.
Z Teatrem Ziemi Chełmskiej
istniejącym (z niewielkimi przerwami) od ponad stu lat związani byli: Jadwiga Papużyńska
- senior, Aleksander Chwedczuk-Łukasinski, Maria i Bolesław Piotrowscy, Marian Ukleja,
Aleksander Ukleja, Kazimiera

Świerkowska-Pieracka, Maria
Gella, Władysław Ukleja, Janina
Zakrzewska-Uklejowa,
Jerzy
Ukleja, Janina Hennigowa, Henryk Białowiejski, Józef Pieracki,
Stanisław Karwowski, bracia
Zygmunt, Bolesław i Konstanty
Berezowie, Bronisława i Antoni
Kuszowie, Tołwińscy. W drugiej
połowie XX wieku do grona aktorów-amatorów należeli także:
Jadwiga Papużyńska – junior,

Krystyna Drzewińska, Janina
Sawicka, Jerzy Samborski, Zenon Myśliński, Aniela Rutkowska,
Barbara Bodakowska, Janina,

Barbara i Mieczysław Matuniakowie, Ryszard Okoniewski, Jerzy
Tuszewski, Barbara Pośpiech,
Romana Sobolewska, Czesław
Dopieralski, Stanisław Bajkiewicz, Mieczysław Rokitowski,
Rafał Czachór, Ewa Frąckiewicz,
Herman Sawicki, Konstanty Kamiński, Romuald Kulesza, Irena
Stanisławska, Krzysztof Prost,
Elżbieta Bajkiewicz, Halina
Grzejszczyk, Jerzy Grosman,

Marek Kiwiński, Włodzimierz
Brodecki, Zbigniew Moskal, Zenon Bartoszuk.
Po reaktywacji teatru w 2010

roku (po wieloletniej przerwie
w działalności) jego imię rozsławiają: Barbara Szarwiłło, Sławoj
Czarnota, Mirosław Majewski,
Zbyszek Moskal, Magda Pick i
wielu innych aktorów, występujących współcześnie na deskach
Chełmskiego Domu Kultury, ale
również na gościnnych scenach
poza naszym miastem.
Na wystawie, której otwarcie odbyło się 22 listopada
br. podczas organizowanych
w naszym mieście pierwszych
ogólnopolskich spotkań teatrów
amatorskich, można obejrzeć
archiwalne fotografie przedstawiające współzałożycieli i członków Teatru Ziemi Chełmskiej
oraz dokumentujące wystawiane spektakle, utrwalone sceny
z udziałem wspaniałych aktorów
na tle starannie opracowanej
scenografii.

Ta wyjątkowa wystawa – przygotowana w oparciu o zbiory
Chełmskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Chełmskiej, Teatru Ziemi Chełmskiej,
Chełmskiego Domu Kultury
oraz Elżbiety Bajkiewicz-Kaliszczuk, Marii Głowniak, Jerzego
Grosmana, Haliny Grzejszczyk
– obrazuje niezwykłe zjawisko
życia kulturalnego Chełma, pasję
i zaangażowanie chełmian różnych profesji - jest warta zainteresowania współczesnych, atrakcyjna zarówno dla młodzieży,
jak i dorosłych. Organizatorzy:
Chełmski Dom Kultury oraz
Muzeum Ziemi Chełmskiej im.
W. Ambroziewicza serdecznie
zapraszają do muzeum przy
ulicy Lubelskiej 57 (wejście od
ul. Podwalnej) od 22 listopada
2013 do 30 stycznia 2014.
Krystyna Mart

foto: Grzegorz Zabłocki

Wystawa dotycząca historii Teatru Ziemi Chełmskiej została
przygotowana z kilku ważnych
powodów: przede wszystkim
w hołdzie tym wszystkim, którzy
z uporem i entuzjazmem rozwijali dawniej i obecnie prowadzą
działalność teatralną w Chełmie,
ale także aby przypomnieć okoliczności utworzenia pierwszego
amatorskiego teatru (w 1904
lub 1906), aby przedstawić jego

8

Twórcy Ziemi Chełmskiej

Kajetana Sosnowskiego związki z Chełmem
W setną rocznicę urodzin założyciela Galerii 72
Mijający rok był wyjątkowy dla przypomnienia życia i dzieła Kajetana Sosnowskiego – jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli polskiej powojennej awangardy artystycznej. Dla chełmian setna
rocznica urodzin tego nieustającego – do
końca swych dni – w poszukiwaniu nowych form wypowiedzi plastycznej twórcy, ma wymiar szczególny. Miasto malowniczo położone u stóp Górki Chełmskiej,
stało się miejscem gdzie uformowana
została wrażliwość i młodzieńcze ideały
artysty oraz jego własny, odrębny, niechętnie poddający się wpływom innych,
sposób postrzegania świata. Kajetan
Sosnowski urodził się w Wilnie, ale już
w roku 1920 – jako siedmioletni chłopiec – przyjechał z rodziną do Chełma,
gdzie po ukończeniu szkoły podstawowej
podjął naukę w Seminarium Nauczycielskim. Lata szkolne (1922-1934) ujawniły
jego upodobanie do muzyki (nauka gry
na skrzypcach i wiolonczeli), plastyki
i nauk ścisłych. W młodzieńczym okresie
nawiązał bliskie związki z późniejszymi

literatami i poetami: Wacławem Iwaniukiem, Waldemarem Babiniczem, Czesławem Twardzikiem, Janem Szczawiejem.
Największy jednak wpływ – czemu dawał
wyraz niejednokrotnie – wywarli na nim:
Kazimierz Andrzej Jaworski – nauczyciel
języka polskiego oraz Zenon Waśniewski
– nauczyciel rysunku. Drugi z wymienionych decydująco zaważył na losach przyszłego artysty, który zdecydował się na
studia w stołecznej Akademii Sztuk Pięknych (1934-1939), gdzie tajniki malarstwa
zgłębiał pod kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego i Wojciecha Jastrzębowskiego. Powodowany sentymentem do zmarłego pod koniec wojny w obozie zagłady
w Bergen-Belsen nauczyciela rysunku,
odwiedzał w Chełmie – już z Warszawy – jego żonę Michalinę. Zachowały
się prace na papierze sygnowane przez
Sosnowskiego, a każda z nich opatrzona
przez autora stosowną dedykacją. Na
odwrocie jednego z gwaszy, datowanego
na 1961 rok – czytamy: „Pani Michalinie
Waśniewskiej, żonie mego profesora
i nauczyciela w malarstwie, na pamiątkę
tych lat młodych w podziękowaniu za naukę jej wspaniałego męża – Kajetan Sosnowski”. Wizyta ta z pewnością zbiegła

się z pierwszym pokazem prac malarza
w Chełmie, który zorganizowany został
we wrześniu tego roku, jako wydarzenie
towarzyszące spotkaniu absolwentów
gimnazjum. Wystawę złożoną z 42 obrazów olejnych należących do cykli „Portrety biblijne” i „Erotyki”, 22 gwaszy oraz
6 rysunków, skomentował Waldemar Babinicz na łamach „Polityki” (nr 42, 1961)
następująco: „Sosnowski [...] przywiózł
całą wystawę. Dosłownie galeria obrazów. Całe miasto przychodziło oglądać.
No, no. Kto by pomyślał. Taki Kajtek.
O, tu siedział, w tej ławce, zawsze miał
posmarowany pulpit jakimś świństwem”.
Sześć lat później społeczności Chełma
ponownie został przedstawiony dorobek
artysty. Trzeba było czekać kolejne pięć
lat, by nazwisko Kajetana Sosnowskiego na trwałe wpisało się w historię kultury nie tylko chełmskiej, ale narodowej,
choć granice te można by śmiało poszerzyć. Wiosną 1972 roku przebywający
w Chełmie twórca, zaproponował władzom zarządzającym kulturą powołanie
galerii sztuki współczesnej, której program byłby bezkompromisowo awangardowy, sięgający po trudne, ale najwyższego lotu, przykłady plastyki najnowszej.
W osobie Zenona Stachiry – ówczesnego
kierownika Wydziału Kultury Powiatowej
Rady Narodowej – znalazł sprzymierzeńca tego na pozór niemożliwego do zrealizowania przedsięwzięcia. Należy dodać,
że mieszkańcy Chełma nie byli przygotowani na tak radykalną propozycję, jaką
była sztuka nieprzystająca do świata
form potocznie postrzeganych, sięgająca
po arsenał środków wiodących ku abstrakcji i to w geometrycznym najczęściej
wydaniu. W tych trudnych środowiskowo
warunkach, znaleźli się jednak ludzie,
dzięki którym eksperyment się powiódł
i po latach wciąż przynosi wymierne
i obfite owoce wynikające z podjęcia tej
odważnej decyzji. Sosnowski w liście

ma charakter nowoczesny. Wykonałem
3 wersje znaku firmowego i nazwy galerii,
proponując je na plakat-katalog oraz list
firmowy i zaproszenie na otwarcie wystawy”. Wybrano nazwę Galeria 72, a logo
galerii zaprojektowane przez jej inicjatora
używane jest niezmiennie do dzisiaj. Sosnowski został kuratorem artystycznym
galerii i choć już rok później choroba
uniemożliwiła mu dalsze angażowanie się
w sprawy autorskiego projektu, to czuwał
nad nim wyznaczając w osobie dr Bożeny Kowalskiej kontynuatora tego zadania.
Ale jeszcze w tym samym roku (31 marca) w Galerii 72 odbył się wernisaż wystawy jego prac, na której pokazane zostały
głównie obiekty przestrzenne: „Wieża
nieskończoności”, tryptyki dwustronne
z ażurowymi oknami, „Płotki dwustronne”
oraz prace z serii „Poliptyki”.
Rok 1978 przyniósł kolejną inicjatywę, która pogłębiła związki stołecznego
artysty z miejscem jego młodzieńczych
wspomnień. Zaproponowany przez
B. Kowalską plener „Przestrzeń miasta”,
którego założenia artystyczne opracowała kuratorka wydarzenia, a zadania organizacyjne przyjęło chełmskie muzeum,
podsumowany został wystawą modeli
projektów 16 wybitnych artystów polskich
tworzących w obszarze języka geometrii.
Ideą tego przedsięwzięcia – jak czytamy
w dokumentacji projektu – było powstanie w Chełmie obiektów przestrzennych,
które „wrośnięte w organizm miasta
będą stanowić dalszy [...] ciąg zbiorów
muzeum, zapowiadać je i łączyć z nimi
w jedność stanowiąc ich przedłużenie i
wzbogacenie w przestrzeni krajobrazu”.
Sosnowski przygotował projekt „Placu
pamięci i marzeń” z usytuowaną na nim
22-metrową kolumną złożoną z 11 betonowych elementów symbolizujących
jedenaście wieków istnienia Polski.
Realizacja tego założenia miała być
usytuowana przy rondzie u zbiegu ulic I

poprzedzającym otwarcie galerii napisał:
„Proponuję nazwę Galeria 72 oraz drugą
Galeria 72 Chełm i trzecią wersję Galeria
Chełm 72. Sądzę, że propozycja moja
jest dobra bo dotyczy roku założenia
galerii, a druga zawiera również i nazwę
miasta. Ważne przy tym, że odróżnia
się od nazw innych galerii w Polsce i

Armii Wojska Polskiego, Hrubieszowskiej
i Wysokiej. Monika Małkowska komentując propozycję Sosnowskiego na łamach
„Kultury” (nr 30, 1978) – napisała: „…
Wysoko wspinając się w górę, konstrukcja ta zdaje się rosnąć. Choć statyczna,
przesunięciem elementów względem
siebie sugeruje wewnętrzny ruch. Jedno-

stajny jej obrót jest równie systematyczny
jak upływ czasu”. Niestety żadna z form
będących pokłosiem pleneru „Przestrzeń
miasta”, nie doczekała się realizacji.
Kolejny ślad dokumentujący związki
Kajetana Sosnowskiego z Chełmem zapisany został pod datą 24 kwietnia 1987
roku. Zachowało się w archiwum Muzeum Ziemi Chełmskiej zdjęcie, na którym artysta – z laską w dłoni – emanuje
zadowoleniem na uroczystości otwarcia
pierwszej stałej wystawy sztuki współczesnej w budynku muzeum przy ulicy
Lubelskiej 55. Chełmskie progi muzealne
będą raz jeszcze gościć wybitnego twórcę i założyciela Galerii 72. We wrześniu
1985 roku uczestniczył on w Międzynarodowym Plenerze dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii w Okunince
nad Jeziorem Białym, którego komisarzem artystycznym była dr Bożena Kowalska, a chełmska placówka muzealna
jego organizatorem.
Rok później przekazane do zbiorów
jego dzieło z cyklu „Interwencje” zostało
wyeksponowane w Galerii 72 w ramach
pokazu poplenerowego „Geometria i wyraz – Okuninka’85”.
Kajetan Sosnowski zmarł w Warszawie 6 listopada 1987 roku.
Wydarzeniem o wyjątkowym znaczeniu
było – 4 października 2013 roku – otwarcie wystawy „Kajetan Sosnowski. W 100.
rocznicę urodzin” z udziałem Aleksandra
Sosnowskiego, syna artysty, którego
wspomnienia o życiu i twórczości ojca,
poparte prezentacją multimedialną, spotkały się z żywym zainteresowaniem publiczności. Wystawa ma wymiar ponadczasowy: większość pokazanych prac
powstałych na początku lat 60. ma swoją
premierę w Chełmie i nigdy wcześniej nie
była publicznie udostępniona. W ślad za
wystawą ukaże sie wydawnictwo dokumentujące większość przedstawionych
obrazów oraz wspomnienia Aleksandra
Sosnowskiego o ojcu – ze szczególnym
akcentem położonym na wątkach chełmskich z jego życiorysu. W tej formie Muzeum Ziemi Chełmskiej spłaca dług zaciągnięty wobec „malarza niewidzialnych
światów”, dla którego „sztuka była religią,
sensem życia i najwierniejszą miłością”
(z katalogu Bożeny Kowalskiej „Kajetan Sosnowski – malarz niewidzialnych
światów”, Galeria Sztuki Współczesnej
Zachęta, Warszawa 1998).
Jagoda Barczyńska
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Powstanie Styczniowe
na Chełmszczyźnie
dysław Śladkowski (Lublin), prof. dr hab.
Witold Kołbuk (Lublin), dr hab. Eugeniusz
Wilkowski (Chełm), dr Paweł Kiernikowski (Chełm), mgr Zbigniew Lubaszewski
(Chełm), mgr Hubert Wiciński (Sawin), mgr
Stanisław Gołub (Chełm), mgr Zbigniew

foto: Grzegorz Zabłocki

Trzynaście referatów z zakresu historii,
archeologii, etnografii, sztuki złożyło się
na sesję naukową „Powstanie Styczniowe
na ziemi chełmskiej – Ślady zapomnianych
walk”, która odbyła się w Muzeum Ziemi
Chełmskiej. Wystąpili: prof. dr hab. Wła-

Szalom Chełm
W dniu 15 października w Chełmskim
Domu Kultury odbył się koncert zespołu
Szalom Chełm, który został poświęcony pamięci chełmian pomordowanych
w Holocauście. Data koncertu była nieprzypadkowa. 14 października 70 lat temu
miał miejsce wybuch powstania w obozie
zagłady w Sobiborze. Podczas II wojny
światowej zginęła tam połowa mieszkańców naszego miasta, czyli ok. 15 tysięcy
osób. Wśród ofiar były dzieci, kobiety, starcy, ludzie z różnych warstw społecznych
i profesji. Zostali oni ściśnięci w małym
obszarze getta, odarci z godności, pozbawieni wszelkich praw skazani na nieludzką
śmierć. Stoczyli nierówny bój z największym wrogiem człowieka – drugim człowiekiem, który uznawszy się za pana życia i śmierci wkroczył na drogę nienawiści,
manowce bestialstwa i okrucieństwa.
Chełm jest miastem wielokulturowym,
który był punktem styku różnych religii,
obyczajowości, tradycji. Przed laty żyli tu
obok siebie w zgodzie i harmonii ludzie
odmiennych narodowości. Każdy pracował i modlił się na swój sposób, szanując przy tym innych, tworząc tym samym niepowtarzalny klimat. Dlatego też
współcześni mieszkańcy Chełma powinni postawić sobie za cel przypomnienie
i pielęgnowanie tradycji i historii swojego
miasta, między innymi poprzez upamiętnienie tragicznych losów mieszkańców
Chełma – wyjaśnia Mariusz Matera.
Dlatego też został powołany Społeczny Komitet Obywatelski Budowy Pomnika
Upamiętniającego Chełmian Pomordowanych w Holocauście. Grupa mieszkańców Chełma postanowiła uczcić ich pamięć obeliskiem, ustawionym w miejscu

getta. Obok głazu staną tablice opisujące
historię chełmskiej gminy żydowskiej
wraz ze zdjęciami starego Chełma.
Podczas koncertu zespół Szalom
Chełm zaprezentował żydowskie utwory
ze swojej płyty. Artyści wystąpili bezinteresownie, ofiarowując swój czas i talent
słusznej idei.
Po koncercie wyświetlono udostępniony przez Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Chełmie film, ukazujący historię żydowskich dzieci w okresie
przedwojennym do momentu umieszczenia ich w obozach zagłady.
Dochód z koncertu (sprzedaż biletów,
płyt oraz dobrowolne datki do puszki) wyniósł 1779, 30 zł i zostanie on przeznaczony na budowę pomnika.
Każdy kto chciałby wesprzeć tę inicjatywę może wpłacać dobrowolne datki na
konto Komitetu Nr konta: BGŻ S.A. 12
2030 0045 1110 0000 0278 1170.
Organizatorzy koncertu serdecznie
dziękują wszystkim osobom i instytucjom,
dzięki którym koncert mógł się odbyć
oraz tym, którzy wspierają ideę budowy
pomnika upamiętniającego chełmian pomordowanych w Holocauście.
Urszula Błaziak

Waldemar Okoń (Chełm), mgr Jolanta
Pawlak-Paluszek (Chełm), mgr Beata Mojska-Zając (Chełm). Materiały z sesji zostały
opublikowane w wydawnictwie „Powstanie
Styczniowe na ziemi chełmskiej. Tradycja i
dziedzictwo”, pod redakcją Zbigniewa Lubaszewskiego.
W ten sposób Muzeum Ziemi Chełmskiej
im. Wiktora Ambroziewicza przyłączyło się
do obchodów ustanowionego uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 3 sierpnia
2012 roku Roku Powstania Styczniowego.
W muzeum opracowano projekt „Powstanie Styczniowe na ziemi chełmskiej –
Ślady zapomnianych walk”, który otrzymał
dofinansowanie w ramach programu Patriotyzm Jutra z Muzeum Historii Polski.
W ramach projektu opracowano trasę
edukacyjno-turystyczną „Śladami miejsc
Powstania Styczniowego na ziemi chełmskiej” i zorganizowano objazd krajoznawczy
dla zainteresowanej młodzieży. Wycieczkę
przeprowadzono we wrześniu br. Wzięli
w niej udział uczniowie klasy II d i I e Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie,
którzy pod opieką nauczycieli: Marzanny
Jakuty, Agnieszki Lubaszewskiej i pracowników muzeum: Zbigniewa Lubaszewskiego, Beaty Mojskiej-Zając, Magdaleny Mąki
i Doroty Bidy zwiedzili miejsca pamięci
związane z powstaniem, między innymi

w Depułtyczach, Niedziałowicach, Rejowcu, Siedliszczu i Sawinie. Odbyli również
krótką wędrówkę do „Kamienia Powstańców” w okolicach Sawina.
W ramach projektu „Powstanie Styczniowe na ziemi chełmskiej – Ślady zapomnianych walk”, zorganizowano wystawę plenerową pod tym samym tytułem. Uroczyste
otwarcie odbyło się 29 listopada. W scenerii
miejskiej, na placu dra Edwarda Łuczkowskiego, na specjalnie przygotowanych
planszach, zaprezentowana została historia Powstania Styczniowego w Polsce i na
ziemi chełmskiej. Przedstawiono portrety
głównych przywódców partii powstańczych
na naszym terenie, zwrócono uwagę na
sprawę „Sprawą Chełmską” i kontekst wydarzeń będących tłem zabójstwa konfidenta Aleksandra Starczewskiego. Zaprezentowano okres żałoby narodowej i związane
z tym pamiątki. Szczególnie dużo miejsca
poświęcono miejscom walk i pamięci powstania na terenie powiatu chełmskiego.
Współczesne fotografie uzupełniono archiwaliami, wspomnieniami uczestników walk.
Z opracowaną w ramach projektu trasą
„Szlakiem powstańczych bitew i potyczek
na ziemi chełmskiej” można zapoznać się
na stronie internetowej chełmskiego muzeum www.mzch.pl.
Beata Mojska-Zając

Turyści w rocznicę

Chełmski Oddział PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego przy współudziale
Gminy Sawin zorganizował kolejną edycję Rajdu „Śladami Powstania Styczniowego”. Wzięło w nim udział ponad 90 turystów z Chełma, Dubeczna, Hańska,
Poniatowej, Sawina i Włodawy.
Podczas autokarowego objazdu turyści odwiedzili szereg miejsc upamiętniających
Powstanie Styczniowe na terenie powiatu chełmskiego: pomniki poświęcone powstańcom w Depułtyczach, Świerżach i Sawinie, dowódcom powstania Mikołajowi Nieczajowi w Dubience i Kazimierzowi Bogdanowiczowi w Bukowie Małej, miejsce pochówku
powstańców w Sielcu oraz symboliczną mogiłę powstańczą na cmentarzu w Sawinie.
Zobaczyli też kaplicę, stary cmentarz, pozostałości zamku, dwór i park podworski
w Sielcu, kościół w Kumowie, kościół i cerkiew prawosławną w Dubience, Kopiec
Kościuszki w Uchańce, barokowy pałac i park w Dorohusku, dąb „Bolko” i park podworski w Hniszowie oraz kościół i dawny przytułek w Sawinie. Zakończenie rajdu oraz
turystyczne ognisko odbyło się w Sawinie. Rozegrano trzy konkursy.
W konkursie krajoznawczym w pionie szkół podstawowych zwyciężyła Alicja Siatka
z Koła Turystycznego „ MłoDziK” działającego przy MDK w Chełmie. Drugie miejsce
zajął Jakub Grel zaś trzecie Joanna Olucha – oboje z SKKT „Dreptak” przy Zespole
Szkół w Sawinie. W kategorii gimnazjalnej najwięcej punktów zdobyła Elżbieta Waszyńska (Moniatycze) wyprzedzając Aleksandrę Urbaniak (również z Moniatycz) oraz
Mateusza Szymańskiego z SKKT „Dreptak” w Sawinie). W konkursie na piosenkę jury
najwyżej oceniło popisy wokalne Joanny Oluchy z Sawina. Natomiast w konkursie matematyczno-historycznym przyznano sześć równorzędnych pierwszych miejsc. Laureaci konkursów otrzymali nagrody rzeczowe, drużyny dyplomy za udział zaś wszyscy
uczestnicy pamiątkowe znaczki rajdowe na których widniał pomnik Powstania Styczniowego w Depułtyczach.					
MDK
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Chełmski rynek wydawniczy
Powstanie styczniowe
na Ziemi Chełmskiej

Książka
przedstawia niezwykłe
dzieje
Daniela
Romanowicza, noszącego od 1253 r.
tytuł króla Rusi.
Autor publikacji to
światowej sławy
mediewista, który
związał się z Chełmem i jego historią poprzez projekty badawcze Stołpia i Chełma.
Publikacja do nabycia w cenie 50 zł w sklepie muzealnym Zielona Witryna przy ul. Lubelskiej 57/ róg Podwalnej w Chełmie.
autor: Dariusz Dąbrowski
stron: 544
format: 21x15 cm
rok: 2012
wydawca: Wydawnictwo AVALON T.
Janowski Sp. j. w Krakowie
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7730-069-5

Wydawnictwo
przygotowane
przez Komisję
Krajoznawczą
Oddziału PTTK
im. Kazimierza
Janczykowskiego w Chełmie,
prezentujące
wystąpienia z
sesji naukowej odbytej 29 listopada 2013
r. w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, przeprowadzonej
w ramach projektu: POWSTANIE STYCZNIOWE NA ZIEMI CHEŁMSKIEJ. ŚLADY
ZAPOMNIANYCH WALK, wspieranego
przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Autorami tekstów są przedstawiciele
środowisk naukowych Lublina i Chełma,
a także chełmscy historycy i regionaliści
(m.in. prof. dr hab. Wiesław Śladkowski,
prof. dr hab. Witold Kołbuk, dr hab. Eugeniusz Wilkowski, dr Paweł Kiernikowski, mgr Stanisław Gołub i mgr Zbigniew
Waldemar Okoń). Publikacja od strony
redakcyjnej przygotował Zbigniew Lubaszewski, natomiast od strony edytorskiej
chełmskie Wydawnictwo TAWA Waldemara Taurogińskiego. Wydawnictwo ukazało się dzięki pomocy finansowej Miasta
Chełm oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami Sp. z o. o. w Chełmie. Licząca
blisko 200 stron publikacja dostępna jest
w Oddziale PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie (ul. Narutowicza 14).

Potrzeba wierności
dziedzictwu Błogosławionego Jana Pawła II
Autor: Henryk Kucharuk
Wydanie: Agencja
Arte, 2013.
stron: 125 s.
oprawa: miękka
ISBN:
978-8361938-47-7

Cały świat to
19
października
w DeCaffencji odbyła
się kameralna część
projektu „Cały świat to
jeden wielki Chełm” zrealizowanego przez Stowarzyszenie WeRwA.
Przy
nadkomplecie
publiczności wystąpili:
„Szalom Chełm” Mariusza Matery z koncertem
piosenek żydowskich,
„Folk Trio” ze współczesnymi aranżacjami
muzyki ludowej oraz po
raz pierwszy muzyczny projekt „Wałkonie
i Komary” z piosenkami
nieżyjących, znanych
chełmskich bardów Andrzeja Wałkowieckiego
i Jerzego Komarnickiego. Koncert „Wałkoni...”
był zapowiedzią płyty,
która wkrótce pojawi
się na chełmskim rynku
muzycznym.
(GORDI)

Elity ziemi halickiej
i wołyńskiej
w czasach
Romanowiczów

Kazimierz Andrzej
Jaworski. Poeta
– tłumacz – redaktor

„Książka
recenzowana to bardzo
interesujący kierunek badań nad
elitami ziem ruskich
w czasach panowania synów Romana
Mścisławowicza:
Daniela i Wasylka.
Publikacja do nabycia w cenie 40 zł w sklepie muzealnym
Zielona Witryna przy ul. Lubelskiej 57/ róg
Podwalnej w Chełmie.
autor: Adrian Jusupović
stron: 352
format: 21x15 cm
rok: 2013
wydawca: Wydawnictwo AVALON T.
Janowski Sp. j. w Krakowie
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7730-093-0
Waldemar Michalski - poeta, krytyk literacki, eseista, redaktor - ur. 27 września 1938 r.
we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1956 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im.
Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Magisterium w zakresie filologii polskiej uzyskał
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1963). W latach 1962-1985 kustosz Biblioteki
Uniwersyteckiej KUL i lektor Szkoły Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
KUL (1977-1987). Od 1978 r. członek Związku Literatów Polskich.
Autor szkiców literackich pt. Słowa i twarze (2003) i Klucze i słowa (2011), dziesięciu
tomików poezji, m.in. Będziesz jak piołun (1991), Lekcja wspólnego języka (1999),
Tryptyk z gwiazdą (2006) oraz kilku antologii poetyckich, m.in. Pod Twoją obronę…
(1986). Opracował i przygotował do druku ponad 40 tomików poezji różnych autorów.
Od 1985 r. sekretarz redakcji kwartalnika literackiego „Akcent”.
Laureat nagród literackich i odznaczeń państwowych. Otrzymał m.in.: Złoty Krzyż
Zasługi, Nagrodę im. Józefa Czechowicza, Złoty Wawrzyn Literacki, Odznakę
„Gloria Artis”, Nagrodę im. Witolda Hulewicza, Nagrodę Specjalną Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (2008), Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego
(2010) i najwyższe odznaczenie bibliofilów: Order Białego Kruka ze Słonecznikiem.

ISBN 978-83-62638-97-0

W krwawym polu
srebrne ptaszę
autor: Krzysztof
Weresiński
rok: 2013
Wydawca: POLIHYMNIA Sp. z o.o.
Lublin
oprawa: twarda
ISBN:
979-0801528-45-2

jedeN wielki Chełm

KAZIMIERZ ANDRZEJ JAWORSKI

Daniel Romanowicz
król Rusi

Biografia
Kazimierza Andrzeja
Jaworskiego,
poety, tłumacza,
jednego z założycieli „Kameny”,
z wyborem wierszy
KAZIMIERZ
ANDRZEJ
i tłumaczeń poezji
JAWORSKI
czeskiej, słowackiej, rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej.
Publikacja do nabycia w cenie 25 zł
w księgarni TAWA oraz w sklepie muzealnym Zielona Witryna przy ul. Lubelskiej
57/ róg Podwalnej w Chełmie.
autor: Waldemar Michalski
stron: 112
format: 24,2x17 cm
rok: 2013
wydawca: Wydawnictwo TAWA Taurogiński Waldemar w Chełmie
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-62638-97-0

Zarys dziejów szkolnictwa w Pawłowie
Monografia pawłowskiej oświaty
Autor: Adam Kędzierawski,
Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa
Stron: 323,
Oprawa: miękka

Muzyczne wydarzenie roku 2013

Grzegorz
Turnau

Chadek dotrzymał słowa danego w 2010
roku i ponownie zaprosił tego wyjątkowego
artystę. Tak jak się można było spodziewać
Grzegorz Turnau zaczarował chełmską publiczność swoim galicyjskim poczuciem humoru, znakomitym głosem, a przede wszystkim charyzmatyczną osobowością. 7 grudnia
sala widowiskowa Chełmskiego Domu Kultury
była wypełniona do ostatniego miejsca, a nie
wszyscy zdołali kupić bilet, bowiem na dwa
tygodnie przed koncertem wszystkie zostały
wyprzedane.
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Reklama

NOWY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW
mości gromadzi odpady: selektywnie czy
nieselektywnie. W Chełmie opłata ta wynosić będzie 11 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady posegregowane oraz 16
zł od mieszkańca za odpady zmieszane.
Chcąc ponosić niższą opłatę właściciele nieruchomości powinni „rozdzielać” odpady na tzw. mokre, suche oraz
Jeszcze przed datą 1 lipca br. każda szkło. Do odpadów suchych powinny tragmina w drodze przetargu wybierze jed- fić np. papier, metale, tworzywa sztuczne,
ną firmę, która będzie odbierała odpady tekstylia, odzież, obuwie, a do mokrych
z wszystkich nieruchomości na danym – odpady kuchenne, resztki jedzenia, moterenie. Z kolei właściciele nieruchomo- kry papier, pampersy, rośliny domowe.
ści zostaną obciążeni opłatą od zbie- Oddzielnie gromadzić też należy popiół,
rania odpadów, którą wnosić będziemy odpady zielone, wielkogabarytowe (stare
wyłącznie do Urzędu Miasta, nie zaś meble), budowlane, i tzw. odpady probletak, jak dotychczas do firmy wywozowej mowe, wśród których wymienić należy zu(MPGK). Za pieniądze z opłat gmina bę- żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stadzie finansować odbiór, wywóz i zago- re leki, zużyte oleje czy opony. W ramach
spodarowanie odpadów, punkty zbiórki ponoszonej opłaty mieszkańcy Chełma
selektywnej oraz administrację obsłu- będą mieli także możliwość pozostawiegującą cały system. W Chełmie zasada nia odpadów takich jak problematyczne,
ta dotyczyć będzie zarówno osób fizycz- zielone, popiół czy wielkogabarytowe
nych, jak i podmiotów gospodarczych w punkcie selektywnego zbierania. Naleoraz instytucji publicznych.
ży też przypomnieć, że w przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselekW przypadku nieruchomości zamiesz- tywny, odpadów problemowych nie należy
kałych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta wyrzucać do pojemnika na zmieszane odChełm z grudnia tego roku, opłata za pady a dostarczyć do punktu zbiórki.
gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obliczana w oparciu
Podstawą wyliczenia opłat jest obowiązo liczbę mieszkańców zamieszkują- kowa deklaracja. Deklarację wypełniają
cych daną nieruchomość, zaś w przy- i składają do Urzędu Miasta (do 15
padku nieruchomości niezamieszkałych kwietnia 2012 r.) właściciele nierucho(przedsiębiorstwa, instytucje) w zależno- mości zamieszkałych i niezamieszkaści od ilości i wielkości wywożonych po- łych. W przypadku zabudowy wielorojemników. Stawka opłaty jest uzależniona dzinnej (bloki, kamienice) obowiązek
od sposobu, w jaki właściciel nierucho- ten spoczywa na zarządzającym (za-

rząd spółdzielni lub wspólnoty). W dokumencie właściciele deklarują m.in. ilość
osób zamieszkujących (nie ma znaczenia
liczba osób zameldowanych) lub w przypadku przedsiębiorców ilość wytwarzanych odpadów poprzez wskazanie ilości
i wielkości pojemników.
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

W lipcu 2013 r. posiadacze nieruchomości
nie będą już mieli możliwości i konieczności wyboru firmy zajmującej się wywozem
odpadów. Zgodnie z nową ustawą zapłacą podatek śmieciowy i będą obsługiwani przez przedsiębiorstwo, które wskaże
gmina, wybierając je w drodze przetargu.
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Zapowiedzi imprez kulturalnych

CHADEK ZAPRASZA
Jazzowe Walentynki
w Chadeku zagra
Jerzy Małek

Musicalowa Gala
Noworoczna

14 lutego 2014 r. Małkowi towarzyszyć będą:
Marcin Wasilewski - piano, Michał Barański
– bas i Michał Miśkiewicz – perkusja.

Młodzieżowy Dom Kultury
w Chełmelęie9 lutego 2013r. zaprasza na II Karnawa-

Koncert Kolęd
i Pastorałek

6 stycznia 2014 r. sala widowiskowa
CHDK wypełni się kolędami i pastorałkami. Jak zwykle swój udział w koncercie
zapowiedzieli dobrze znani, chełmscy artyści. Nigdy nie trzeba ich przekonywać
do wzięcia udziału we wspólnym kolędowaniu. Wielką niespodzianką może być
udział Marka Dyjaka i Jurka Małka, artystów, którzy od jakiegoś czasu zamieszkują w naszym pięknym mieście. Dochód
z koncertu przekażemy dla Szymona
Trykszy, nastolatka, który urodził się z nieprawidłowo zbudowaną żuchwą i ankylozą, czyli brakiem ruchowości w stawach
skroniowo-żuchwowych. Szansą na to
są trzy specjalistyczne operacje. Niestety ich koszt - ponad 3 mln zł przekracza
możliwości finansowe rodziny Szymona.
Ponieważ zainteresowanie Koncertem
Kolęd i Pastorałek jest zawsze ogromne, postanowiliśmy zagrać dwukrotnie,
o godz. 15.00 i 18.00.

Ferie z MDK

Jak co roku Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie również teraz organizuje „Ferie z MDK”. W programie jak zwykle znajdzie
się mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów, wycieczek, pokazów
nie tylko dla wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury. Zajęcia będą się odbywały codziennie oprócz weekendów przez cały
czas trwania przerwy zimowej czyli od 20 stycznia do 2 lutego.
Jak możesz poczekać, to za 3 tygodnie będzie dokładny program a Ty możesz już też podać propozycje. Pozdrawiamy.

Tym razem zamiast do Wiednia Chadek zabierze
Państwa na Brodway, do krainy musicalu. Wieczór
ten (1 stycznia 2014 r.) wprawi nas w szampański
nastrój oraz muzycznie wprowadzi w rok 2014.
Na scenie zobaczymy i usłyszymy solistów, balet
i orkiestrę Teatru Muzycznego w Lublinie. Bilety
w cenie 70 zł do nabycia w ChDK.

Koncert Zbigniewa
Wodeckiego
26 stycznia 2014 r. odwiedzi nas ten wyjątkowy
artysta i jego zespół. Wodecki to wokalista i multiinstrumentalista, którego tak naprawdę przedstawiać nie trzeba. Będzie to z pewnością prawdziwa
uczta dla miłośników pięknych melodii, dobrego
głosu i lirycznych tekstów.Bilety 45 zł.
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BIBLIOTEKA zaprasza
grudzień - wystawa „Pasje bibliotekarzy”
(galeria Patio ChBP, ul. Partyzantów 40)
styczeń-luty - Ferie zimowe w filiach ChBP (szczegó łowy program dostępny na stronie www.chcbp.chelm.pl)
luty - wystawa malarstwa na drewnie Ryszarda Nawojczyka i Renaty Kukli (galeria Patio ChBP, ul. Partyzantów 40)

„Dziś w Niedźwiedzim Grodzie wesoła nowina” 21-22.12.2013
10.00-18.00 jarmark świąteczny, a w szopce koncerty kolęd
i pastorałek w wykonaniu artystów z chełmskich instytucji kultury
oraz uczniów przedszkoli i szkół z Chełma.
22 .12.2013 15.00–17.00. Wigilia Wszystkich Chełmian.
24.12.2013 - koncert po Pasterce w Wigilię na zakończenie
uroczystej procesji z Dzieciątkiem Jezus z Bazyliki NNMP
w Chełmie. Wspólny opłatek z Prezydent Miasta Chełm.

ORSZAK TRZECH KRÓLI
6 stycznia 2014 roku o godz. 11.00

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.

11.00 - Uroczysta Msza święta w Bazylice Mariackiej
z powitaniem Trzech Króli, przy udziale dzieci z koronami
na głowach, aniołków i pasterzy.
11.50 - Orszak wyruszy z Bazyliki do szopki przy radosnym śpiewie kolęd wszystkich wiernych.
12.30 - Szopka na Placu Łuczkowskiego w Chełmie:
hołd dla Dzieciątka Jezus. Wspólne śpiewanie kolęd.
zapraszają
Duszpasterstwo Młodzieży w Chełmie
Parafia Narodzenia NMP w Chełmie
Urząd Miasta Chełm

