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W odświętnej atmosferze

Spotkanie autorskie
z Pawłem Smoleńskim

24 lutego Chełmska Biblioteka Publiczna gościła znakomitego
dziennikarza, reportera i pisarza Pawła Smoleńskiego, znanego z
pogardy dla antysemityzmu i z sympatii do Izraela, autora książki
„Oczy zasypane piaskiem”. To jego najnowsza powieść reportażowa, która odnosi się do problemów Bliskiego Wschodu, a mianowicie
ukazuje obraz cierpień Palestyńczyków żyjących na terytoriach zdominowanych przez Izrael, skłóconych i pogrążonych w beznadziei.
Autor nie osądza i nie
potępia żadnej ze stron
konfliktu, jest zwolennikiem pokoju i pojednania, popiera ludzi szlachetnych i uczciwych
bez względu na to, czy
są
Palestyńczykami
czy izraelskimi Żydami. W przejmującym
opisie skomplikowanej
rzeczywistości znanej
nam najczęściej z telewizji i gazet autor nie
pozostawia złudzeń, to
obraz głęboko pesymistyczny, ale dzięki postawie wnikliwego reportera, dający mały promyk nadziei, ponieważ autor dostrzega starania i wysiłki jednostek obu stron.
Podczas spotkania Paweł Smoleński przybliżył uczestnikom zawiłości odwiecznego konfliktu Palestyńczyków i Żydów, opowiedział
o codziennym życiu na teranch skażonych nienawiścią, agresją
i śmiercią nie faworyzując żadnej ze stron. Gorąco polecamy reportaż „Oczy zasypane piaskiem”, jest to już trzecia książka Pawła
Smoleńskiego o konflikcie na Bliskim Wschodzie.

Gwiazdy pod Strzechą
Irena Santor na estradzie jest już od 60 lat i bezdyskusyjnie należy
się jej tytuł pierwszej damy polskiej piosenki. „Strzecha u Wojciecha”
gościła panią Irenę w sobotę 12 kwietnia.

Wiosennych nastrojów
rodzinnego ciepła,
aby Święta Wielkanocne były
źródłem wszelkiego szczęścia i radości
życzą
Agata Fisz
Prezydent Miasta Chełm
oraz
Zygmunt Gardziński
Przewodniczący
Rady Miasta Chełm

Zbigniew Wodecki w Chełmie!

T

en wyjątkowy artysta
wystąpił wraz ze swoim
zespołem na zaproszenie
Chadeku. Wodecki to wokalista,
multiinstrumentalista, którego
tak naprawdę przedstawiać nie
trzeba. Wystarczy wymienić
jego nazwisko i od razu każdy
słyszy takie melodie jak: Zacznij
Od Bacha, Lubię wracać tam
gdzie byłem czy Z Tobą chcę

oglądać świat. Rozpoczął swą
przygodę z muzyką już w wieku
5 lat. Z wyróżnieniem ukończył
szkołę w klasie skrzypiec Juliusza Webera. Grał m.in. z Ewą
Demarczyk, Markiem Grechutą, Zygmuntem Koniecznym, w
zespołach Czarne Perły i Anawa. Był skrzypkiem Orkiestry
Symfonicznej PRiTV oraz Krakowskiej Orkiestry Kameralnej.

foto: Piotr Bakun
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Jako wokalista zadebiutował w
latach 70-ych. Wszyscy znamy
jego niezapomniane przeboje
„Chałupy”, „Zacznij od Bacha”,
„Izolda” czy „Pszczółka Maja”.
Laureat wielu konkursów i festiwali. Instrumentalista, kompozytor, aranżer. Sam o sobie
mówi, że jest „śpiewającym
muzykiem”. Lista jego osiągnięć
muzycznych jest bardzo długa a
przecież ciągle nie zamknięta!
W ubiegłym roku wydał kolejną
płytę „platyNOWA”. Marzy także
o lansowaniu młodych, zdolnych
ludzi, których kreowałby na
prawdziwe gwiazdy. Był gospodarzem telewizyjnego programu muzycznego TVN „Droga
do gwiazd”., „ Twoja droga do
gwiazd” oraz jednym z jurorów w
polskiej edycji programu „Taniec
z gwiazdami”.
Chełmska publiczność, która
po brzegi wypełniła salę Chełmskiego Domu Kultury nie zawiodła się. Artysta był w znakomitej
formie, zaskakiwał niezwykłymi
improwizacjami i ... poczuciem
humoru. Chełmianie podziękowali mu wielkimi owacjami na
stojąco, następnie długo i cierpliwie rozdawał autografy.
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Urodziny miasta

Mistrz Słowa

Sesja naukowa „Walory kulturowe Chełma w aspekcie programu opieki nad zabytkami” była głównym akcentem tegorocznej imprezy „Urodziny Miasta” – nazwie umownej – przywołującej pamięć współczesnych o 622. rocznicy nadania przywileju lokacyjnego
na prawie magdeburskim dla Miasta Chełm przez króla Władysława Jagiełłę.
W Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie 14 stycznia br., szerokiemu audytorium przedstawione zostały w referatach następujące zagadnienia: „Wczesnośredniowieczny Chełm. Kompleks rezydencjonalno-sakralny na Górze Katedralnej” – dr Tomasz Dzieńkowski, „Zespół osadniczy w Chełmie-Bieławinie” – mgr Urszula Ruszkowska, „Zabytkowe kopalnie kredy”
– mgr Stanisław Gołub, „Chełm w dobie baroku” – mgr Krystyna Mart, „Architektura mieszczańska okresu XIX i początku XX wieku
– mgr Zygmunt Gardziński, „Obiekty użyteczności publicznej mające wpływ na rozwój miasta” – mgr Zbigniew Lubaszewski, „Osiedle Dyrekcja – modernizm w urbanistyce i architekturze” – mgr Stanisława Rudnik, „Miejsca pamięci narodowej na terenie Chełma
z okresu insurekcji kościuszkowskiej i powstania styczniowego” – dr Paweł Kiernikowski. Na
zakończenie zebrani wysłuchali wystąpienia o „Miejscach pamięci narodowej na terenie
Chełma z okresu I i II wojny światowej”, przygotowanego przez dra Andrzeja Rybaka.

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

W dniach 4 – 6 kwietnia 2014 r. odbyły się w Lublinie VII Polsko – Ukraińskie
Spotkania Mistrzów Słowa – które były
finałem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej oraz
Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy
Polskiej na Ukrainie. Impreza została
zorganizowana przez Centrum Kultury
w Lublinie, Centrum Europy Wschodniej,
UMCS, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Towarzystwo Ukraińskie,
Urząd Miasta Lublin i Radę Miasta Łuck.
Uczestnikami spotkań byli najlepsi
recytatorzy z całej Polski oraz laureaci
Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy
Polskiej na Ukrainie. Podczas konkursu
odbyły się warsztaty dla recytatorów oraz
spotkania literackie z autorami, Natalią
Śniadanko i Bohdanem Zadurą. Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie reprezentował laureat etapu wojewódzkiego, Włodzimierz Makowski przygotowany przez
nauczycieli Urszulę Korpysz i Mirosława
Majewskiego. W Polsko – Ukraińskich
Spotkaniach Mistrzów Słowa odniósł on
duży sukces zajmując pierwsze miejsce.

Nakręcili o zabytku najlepiej w Polsce

Sukces młodych filmowców z pracowni
„Się Kręci” Młodzieżowego Domu Kultury
w Chełmie. Ich film „Podziemia Ducha
Bielucha” zajął pierwsze miejsce
w zorganizowanym przez Narodowy
Instytut Dziedzictwa ogólnopolskim
konkursie filmowym „Nakręcona Historia”.

Niezwykła opowieść, pomysłowy scenariusz i najwyższa jakość wykonania – tak jury
konkursu „Nakręcona Historia” oceniło pracę młodych filmowców z MDK w Chełmie.
Konkurencja była bardzo duża, na konkurs z całego kraju nadesłano 87 filmów. „Podziemia Ducha Bielucha” zajęły pierwsze miejsce w kategorii film dokumentalny.
Jak do tego doszło? - Nie było łatwo - mówi Katarzyna Jaszcz, która zagrała w filmie
jedną z głównych ról. - Długo zastanawialiśmy się, który z chełmskich zabytków pokazać
w pięciominutowym filmie Zdecydowało głosowanie. Młodzi filmowcy chcieli sfilmowac podziemia. - Mieliśmy
trochę problemów z techniką. Sprzęt raczej nie lubi wilgotnych korytarzy – mówi Mariusz
Cimek z MDK, który w produkcji odpowiadał za technikę. - Filmowaliśmy w kompletnych
ciemnościach!
Od nieocenionego Jakuba Rejenta zależało najważniejsze – zdjęcia i montaż materiału.
Fabułę wymyślił Wojciech Zakrzewski, na co dzień opiekun filmowej gromadki „Się
Kręci”. - Pomysł narodził się właściwie sam: grupka gimnazjalistów idzie na wycieczkę
do podziemi, oczywiście zamiast zwiedzania bardziej interesują ich komórki i sms-y. W
efekcie gubią się w ciemnościach – mówi Wojciech Zakrzewski. - Ale horror zamienia
się w interesujący spacer z historią Chełma pod rękę, a przewodnikiem staje się sam
duch... - opowiada Zakrzewski.
- „Podziemia Ducha Bielucha” to świetna opowieść o naszym mieście, tak o jego duchu, podziemiach, jak i samych ludziach, którzy to miasto zbudowali – mówi Barbara
Nizio, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. - To trzeba obejrzeć. Zdjęcia do filmu trwały na przełomie listopada i grudnia 2013 roku. Udział wzięli: Katarzyna Jaszcz, Jakub Cimek, Patryk Krucień, Paweł Lewak oraz gościnnie Duch Bieluch
i Grażyna Biernacka, która podziemiami zawiaduje. Całość sfilmowali Mariusz Cimek i
Jakub Rejent, który także materiał samodzielnie zmontował.
Nagrody – tablety i pamiątkowe dyplomy - laureatom wręczył dr inż. Jan Niedźwiedź
kierownik oddziału terenowego w Lublinie Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Stanisław Mościcki, wiceprezydent Miasta Chełm podczas Chełmskiego Przedpołudnia Filmowego 3 marca 2014r. A tuż po dekoracji lauratów, gdy ucichły brawa, filmowcy z „Się Kręci”
zaprosili widzów za kulisy swych filmowych produkcji i pokazali making off „Podziemi ...”
A na koniec imprezy był ... Tuwim, czyli subiektywna interpretacja jednego z utworów
księcia polskiej poezji w zaskakującej reżyserii Vovy Majkovskiego, oczywiście z „Się
Kręci”. Tak więc w godzinę filmowcy z MDK pokazali 4 własne produkcje.
wz
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Historia

Tomasz Dzieńkowski

Królewska rezydencja
Daniela Romanowicza
– sensacyjne wyniki najnowszych badań

W

Wysoka Górka w trakcie badań
wykopaliskowych
(foto; T. Dzieńkowski)

Zawalona ściana budowli
w trakcie oczyszczania
(foto: T. Dzienkowski)

ysoka Górka po raz kolejny „odsłoniła” swoje tajemnice, a tegoroczne odkrycia wzbudziły dużą sensację zarówno
wśród archeologów jak i mieszkańców Chełma. Prace wykopaliskowe w 2013 roku były prowadzone pod kierunkiem
dr. Tomasza Dzieńkowskiego w ramach łączonej ekipy chełmsko-warszawskiej przy udziale mgr Teresy Mazurek
z Muzeum Ziemi Chełmskiej oraz prof. dr hab. Andrzeja Buko z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Dużym
wsparciem okazały się konsultacje archeologów ukraińskich – dr. Vasyla Petryka, dr. Jurija Łukomskiego i dr. Wiery Gupało ze
Lwowa oraz mgr. Stanisława Gołub (Chełm).
Teren objęty badaniami, czyli północna część wzgórza, był dotąd rozpoznany w stopniu niewielkim. Pierwsze wykopy założył tu prof.
Wiktor Zin w latach 1966-1967. Miały one mały zasięg, a co gorsze uzyskane rezultaty nie zostały opisane.
W tym roku przy znaczącym wsparciu Urzędu Miasta Chełm i
Muzeum Ziemi Chełmskiej postanowiono ponownie wkroczyć na
teren Wzgórza i przebadać część północną. Założono 6 wykopów,
których eksploracja budziła ogromne emocje (fot. 1). Oczekiwania
badawcze były bardzo duże. Archeolodzy po szczegółowym przebadaniu w latach 2010-2012 części południowej wiedzieli, iż znajduje się tu rezydencja królewska Daniela Romanowicza, z czterema
murowanymi budowlami. Dla uzupełnienia całej układanki o przeszłości wzgórza brakowało danych ze strony północnej.
Wykopy zajęły dużą powierzchnię 120 m2 i były kopane do głębokości 5 m. Tuż pod powierzchnią natrafiono na najmłodsze nawarstwienia z XV wieku, a nierozwiązaną zagadką pozostaje odkrycie
dużego obiektu drążonego 6 m w głąb o szerokości około 5 m. Nie
udało się odkopać jego części południowej, bowiem znajduje się
ona pod współczesnym kopcem. Czy była to średniowieczna studnia zasypana w czasach Jagiellonów, czy zupełnie inny obiekt – tego
jeszcze nie udało się ustalić. Zaciekawia nagromadzenie zabytków
w jego zasypisku, gdzie znaleziono około 20 denarów jagiellońskich,
pierścień z napisem IHS, noże żelazne i ozdoby oraz kilkaset potłuczonych kafli garnkowych z pieca grzewczego.
Poniżej natrafiono na warstwy zasypiskowe oraz destrukty muru kamiennego i ceglanego (fot. 2, 3, 4). Odkrycie murów budowli w tej części
wzgórza było prawdziwą sensacją, która skłoniła badaczy do zaproszenia grupy uczonych z różnych ośrodków naukowych w celu konsultacji
jak i „pochwalenia się” nowościami. Warto podkreślić obecność prof. Chrystiana Lübke z Lipska (Niemcy), prof. Aleksandra Musina z Sankt
Petersburga (Rosja), dr Marcina Wołoszyna (Rzeszów-Kraków) oraz prof. Teresy Rodzińskiej-Chorąży (Kraków).
Ta monumentalna budowla w dolnej partii była zbudowana z ciosów zielonego piaskowca, a w górnej z romańskiej zachodnioeuropejskiej
cegły. Warte podkreślenia jest, iż geneza cegły tego typu sięga wieku XII, gdzie w odległej Italii została zastosowana po raz pierwszy. Potem
rozpowszechniła się na teren Europy Wschodniej, w tym Polski. Pojawienie się jej w Chełmie w wieku XIII i XIV jest odkryciem unikatowym.
Świadczy bowiem o potędze i bogactwie Chełma w tym okresie oraz o obecności warsztatu budowlanego z zachodniej Europy (Niemiec?,
Włoch?, Węgier?). Potwierdza to również rozmach budowlany księcia, a od 1253 roku króla, Daniela Romanowicza o którym świadczy wzniesienie czterech budowli, rozbudowa systemu fortyfikacji i
wielka akcja osiedleńcza. Wskazuje także na jego rozległe kontakty
europejskie i nowatorstwo architektoniczne.
Szczegółowe badania wykazały, iż mamy do czynienia z dwiema
fazami budowli, najpewniej z XIII-XIV i XIV-XV wieku. Obecność
muru z ciosów zielonego glaukonitytu wskazuje na starszą fazę posadowioną na wyraźnej warstwie pożarowej. Dobudowana ściana z
cegieł była wielokrotnie naprawiana o czym świadczy użycie kilku
rodzajów cegieł i zaprawy. Z nieznanych przyczyn budowla zawaliła
się i przykryto ją warstwami niwelacyjnymi. Jej funkcja nadal pozostaje nieokreślona.
Na ciekawostki natrafiono również na głębokości 4-5 m. Otóż
okazało się, iż struktura wzgórza w tej części to celowa konstrukcja
składająca się z przekładek kredy i drewnianych desek. Potwierdza
to sytuację z części południowej wzgórza, gdzie również wystąpiły
nawarstwienia nasypowe nawet do głębokości 5 m.
Zagadką pozostają również 3 czaszki ludzkie odkryte w warstwie nasypowej z XIV wieku, które celowo zabezpieczono kamieniami (fot.
5, 6). Czy zostały one przypadkowo odkryte i złożone w tym miejscu, czy wiązało się z tym jakieś dramatyczne wydarzenie? Niestety na te
pytania archeolodzy nie umieją jeszcze odpowiedzieć.
Wśród tysięcy pozyskanych zabytków warto wymienić szereg ozdób kobiecych (bransolety, zawieszki, pierścionki) oraz części stroju jak
okucia, sprzączki, klamerki (fot. 7). Znaleziono także dużą liczbę monet datowanych od XIV po XVII wiek, a także ceramikę naczyniową.
Badania na terenie Wysokiej Górki mają już 100-letnią tradycję. Rozpoczęte w 1910 roku, były kontynuowane w latach 1966-1968, 2001
i 2010-2012. Wyniki tegorocznych badań potwierdzają po raz kolejny, iż historia wzgórza była niezwykle dynamiczna i ciekawa, a odkryte
budowle to architektura unikatowa i europejska w całej rozciągłości, która może stać się wizytówką historyczną i turystyczną Chełma.
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Teatr Ziemi Chełmskiej
dawniej i dzisiaj (cz. II)

foto: Grzegorz Zabłocki

Na wystawie, której otwarcie odbyło się 22 listopada br. podczas organizowanych w
naszym mieście pierwszych ogólnopolskich spotkań teatrów amatorskich, można było
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.

Pokazano oryginalne, w formie serwetek, programy przedstawień amatorskich drukowane
w chełmskiej drukarni M. Wajsztejnana przy ul. Lubelskiej 15 ze zbiorów chełmskiego muzeum
i Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. P. Orsetti. Wybrane do ekspozycji zostały: serwetka z
programem z 30 stycznia 1916 roku, kiedy wystawiane były „na korzyść nędzy wyjątkowej”:
dramat w 1 akcie Ojcze nasz François'a E. J. Coppée'go, krotochwila w 1 akcie Wujaszek
Alfonsa – Stanisława Dobrzańskiego oraz krotochwila w 1 akcie Aby handel szedł – Kazimierczuka, serwetka – program z 15 lipca 1917 roku do przedstawienia Żabusia Gabrieli Zapolskiej,
z którego dochód przeznaczony był na potrzeby Chełmskiej Szkoły Filologicznej, program z
6 października 1920 wystawianej wówczas komedii w 3 aktach: Moralność Pani Dulskiej G.
Zapolskiej, w której wystąpili: Bronisława Kuszowa, Fred Trojnicki, Julia Trojnicka, Kazimiera
Świerkowska, Jadwiga Papużyńska, Maria Świerkowska, Felicja Mańkowska, Maria Piotrowska, serwetka – program do spektaklu Panna Maliczewska G. Zapolskiej z 5 lutego 1922
roku, a także program z 1924 roku do przedstawienia Oj Mężczyźni, Mężczyźni (krotochwila)
Kazimierza Zalewskiego.
Bardzo cenną grupę zabytków stanowią plakaty, dokumentujące działalność teatru w okresie
okupacji, a także oryginalne albumy z zestawem fotografii. Przykładem tego są eksponowane,
pochodzące ze zbiorów muzealnych, dwa albumy, pierwszy z fotografiami ze spektaklu Jego
trzy miłości (komedia muzyczna w 3 aktach Roberta de Flers'a i G. A. de Caillavet'a) z 25 lipca
1943 roku oraz drugi – z przedstawienia CIBI (komedia muzyczna w 3 aktach R. Gignoux i J.
Thery) z 20 lutego 1944. Obie komedie wystawione były w sali kina „Apollo", a całkowity dochód z biletów przeznaczony został na cele Polskiego Czwerwonego Krzyża, który opiekował
się polskimi jeńcami wojennymi, więźniami i uchodźcami.
Prezentowane były oryginalne plakaty dawne i współczesne, a także rekwizyty teatralne. Interesujący fragment wystawy tworzyła aranżacja przestrzeni z zabytkowymi meblami (stołem,
fotelami, toaletką z lustrem) ze zbiorów muzealnych, które zostały wykorzystane do scenografii
w spektaklu – w reżyserii Czesława Dopieralskiego – Dwie blizny Aleksandra Fredry, komedia
w jednym akcie, której premiera odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Chełmie 13 czerwca 1982 roku. To wydarzenie artystyczne dokumentują eksponowane (obok stylowych mebli)
fotografie, na których przedstawione są osoby występujące na scenie: Halina Grzejszczyk
jako kasztelanowa Zawiejska, Elżbieta Bajkiewicz – Wanda Malska, jej siostrzenica, Czesław
Dopieralski – Tulski, sekretarz ambasady, Zenon Bartoszuk – Barski, kapitan artylerii, Zuzanna
Sitarz – panna Figaszewska. Dodać należy, że obok wymienionych osób grali także: Irena
Kutryn w roli Anieli, siostry kasztelanowej Zawiejskiej, a także Stanisław Bajkiewicz jako Stanisław, służący. Autorkami scenografii były: Teresa Chomik i Grażyna Klepka. Uzupełnieniem
są tutaj – użyczone przez Elżbietę Bajkiewicz-Kaliszczuk -– oryginalny scenariusz i kronika z
fotografiami oraz recenzjami prasowymi spektaklu Dwie blizny.
Współczesne dokonania teatru chełmskiego ilustrowały fotografie wykonane przez Roberta
Dadasa. Wybrane zostały fotosy ze wszystkich sztuk wystawionych w Chełmskim Domu Kultury po 2010 roku. Przedstawiają one sceny ze spektakli w reżyserii Barbary Szarwiłło i Sławoja
Czarnoty, takich jak: Radcy pana radcy Michała Bałuckiego, Panna Maliczewska G. Zapolskiej
(premiera 21 maja 2011), Opowieść wigilijna Charles'a Dickensa (premiera 4 grudnia 2011), Kot
w Butach (wg scenariusza Z. Laurentowskiego, premiera 14 kwietnia 2012)), a także w reżyserii
Bogusława Byrskiego Polowanie na łosia Michała Walczaka (premiera 24 lutego 2013).
Znakomite role kreowali aktorzy-amatorzy, których poziom gry porównywalny jest do aktorów
profesjonalistów. Dzięki nim pamiętamy postacie grane perfekcyjnie przez chełmskich aktorów,
szczególnie: Basię Szarwiłło w roli Panny Stefki Maliczewskiej, Eufrozyny, Królewny Purchawki
czy Elizy; Sławoja Czarnotę odtwarzającego Zdzisława, Kota Mruczusia, Konrada; Zbyszka
Moskala wcielającego się w rolę Pana Dauma, Króla Goździka, Romualda; Mirka Majewskiego
jako Piotra Dziszewskiego, Ducha Marley'a; Marię Pick odtwarzającą postać Żelaznej czy Myszki;
Agnieszkę Szkoda w roli Ewy Dziszewskiej albo Pani Crachit; Łukasza Dudko jako scenicznego
Janka. Atrakcją tej wystawy są z pewnością oryginalne stroje i rekwizyty postaci z realizowanych
spektakli, jak: sukienka i negliż Panny Stefki Maliczewskiej, czarna suknia Pani Daumowej, inhalator i laska Pana Dauma ze sztuki Panna Maliczewska, a także piękne i wytworne ubiory: króla
Goździka, królewny Purchawki, damy dworu, szambelana, czarownika, czarodziejskie czerwone
buty kota i inne przedmioty z bajki dla dorosłych i dla dzieci Kot w butach.
To była wyjątkowa wystawa – przygotowana w oparciu o zbiory Chełmskiej Biblioteki
Publicznej, Muzeum Ziemi Chełmskiej,Teatru Ziemi Chełmskiej 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.
Krystyna Mart
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Mistrzostwa
już za nami
Już po raz kolejny Chełm stał się stolicą tańca. 15 marca odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski w Boogie-Woogie. Organizatorami imprezy byli: Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie, Urząd Miasta Chełm i Klub Boogie Opus Twist. W sobotę
zjechało do Chełma całe środowisko tańca boogie-woogie z kraju a nawet goście z Austrii. Od godziny 13:30 trwały
eliminacje, w których wzięło udział 40 par z 5 klubów krajowych i klubu z Wiednia. Tancerze walczyli o wejście do finałów
Mistrzostw Polski.
O godzinie 17:00 sala widowiskowa CHDK zapełniła się widzami i rozpoczęła się gala finałowa Otwartych Mistrzostw Polski w
Boogie-Woogie.
Klimat tegorocznej imprezy zaskoczył widzów, ponieważ organizatorzy imprezy udowodnili, że boogie można tańczyć również do
muzyki heavy-metalowej. Tematem przewodnim imprezy była muzyka zespołu ACDC. Tancerze klubu Boogie Opus Twist ukazali
się w zaskakującej odsłonie prezentując nową choreografię do piosenki „Thunder Strucks”, o ciężkim heavy-metalowym brzmieniu.
Widzowie obejrzeli także choreografie taneczne innych grup z MDK, które gościnnie wystąpiły podczas gali finałowej. Były
to „Anioły” w wykonaniu Zespołu Tańca Jazzowego Ballo oraz „Ogień mój żywioł” w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego
Foton.
Rywalizacja na parkiecie odbywała się w trzech kategoriach wiekowych: kategorii dzieci do lat 13, w kategorii juniorów do lat
17, oraz w kategorii seniorów powyżej 17 roku życia. Chełmska widownia nie zawiodła, gorąco i głośno dopingowała wszystkich
tancerzy.
Wśród gości honorowych był Wiceprezydent Miasta Chełm Pan Stanisław Mościcki oraz Dyrektor Wydziału Kultury Sportu i
Turystyki Urzędu Miasta Chełm Pani Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk. Reasumując Mistrzostwa Polski Boogie-Woogie Chełm 2014
to fantastyczna atmosfera, niezapomniany klimat, i bardzo dobra promocja placówki i miasta w kraju i zagranicą.
A oto wyniki mistrzowskiej rywalizacji:
Kategoria Dzieci:
I miejsce Kacper Hyży i Julia Mularska Kick Pionki
II miejsce Jakub Kozłowski i Oliwia Michalska Kick Pionki
III miejsce Szymon Dufek i Aleksandra Jankowska Boogie Opus Twist Chełm
IV miejsce Filip Kratiuk Paula Grudka Boogie Opus Twist Chełm
V miejsce Aleksandra Kurpiewska Michał Kulesza Boogie Rock Warszawa
VI miejsce Wiktoria Kozik Karol Branicki Boogie Opus Twist Chełm
VII miejsce Weronika Pyrtak Piotr Dąbrowski Boogie Opus Twist Chełm
Kategoria Juniorzy:
I miejsce Kacper Stadnicki Julia Harańczyk Boogie Opus Twist Chełm
II miejsce Paulina Bielec Maciej Kwiatkowski Kick Pionki
III miejsce Jakub Śmiałek Andżelika Urban Maraton Boogie Giedlarowa
IV miejsce Aleksandra Koral Filip Chmielnicki Kick Pionki
V miejsce Dominika Kwiatkowska Karol Galant Kick Pionki
VI miejsce Karolina Stafińska Kamil Przybylski Boogie Opus Twist Chełm
VII miejsce Patryk Marcyniuk Aleksandra Kozaczuk
Kategoria Seniorzy:
I miejsce Grzegorz Cherubiński i Agnieszka Cherubińska Swing Step Warszawa
II miejsce Jessica Kaiser i Marcus Kakuska Swingin Crocs Wiedeń
III miejsce Marcelina Sroczyńska i Łukasz Orłowski Swing Step Warszawa
IV miejsce Katarzyna Choma i Marcin Mielniczuk Boogie Opus Twist Chełm
V miejsce Zofia Załęska i Jakub Załęski Swing Step Warszawa
VI miejsce Mateusz Kostrzewa i Angelika Romańczuk Boogie Rock Warszawa
VII miejsce Aleksandra Szatkowska i Bartłomiej Łukowski Boogie Opus Twist Chełm.

Foto: Radio 41 i Michał Klimczuk
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„GITARA NA KRESACH”
po raz szósty !

foto: Grzegorz Zabłocki i Grzegorz Zupan

W dniach 2-3 kwietnia 2014 roku odbył się
w Chełmie VI Ogólnopolski Festiwal Gitarowy „GITARA NA KRESACH 2014”. Popisy
uczestników oceniało jury w składzie: Marek
Zieliński Anna Pietrzak i Robert Horna. W
imprezie wzięło udział ponad 40 uczestników, którzy zjechali się do Chełma z: Sanoka, Kalisza, Wadowic,Warszawy, Tarnowa,
Kielc, Przemyśla, Krosna, Opola, Leżajska
i Stalowej-Woli. Festiwal, część konkursowa, koncerty oraz seminaria odbyły się na
wysokim poziomie ogólnopolskim. Zdecydowanie wyróżniała się grupa najmłodsza
tj. uczniowie szkół I stopnia i dotyczyło to
zarówno muzykalności jak i umiejętności
technicznych. Dało się zauważyć, że coraz
trudniejsze utwory pojawiają się
w repertuarze młodych adeptów gry gitarowej, w tym utwory kompozytorów polskich.
Festiwal dofinansowano ze środków:
UM Chełm, STOART, CEA. Poza tym honorowy patronat sprawował Prezydent Miasta
Chełm. Współorganizatorami bylo Muzeum
Ziemi Chełmskiej i Towarzystwo Muzyczne
w Chełmie .
Publiczność miała okazję
wysłuchać recitali: Anny
Pietrzak i Małgorzaty
Kogut Ślandy oraz Janusza
Strobela i Roberta Horny. W
koncercie finałowym wystąpił
Marek Napiórkowski
Trio.
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Superprodukcja Chadeku

OPOLE
Głównym założeniem koncertu była promocja chełmskich artystów,
Kochana chełmska publicz
którzy pomimo że tworzą lokalną scenę muzyczną, na co dzień nie mają
ności!
możliwości zaprezentować się przed tak dużą publicznością. Jednocześnie
chcieliśmy przenieść widzów w świat polskiej piosenki lat osiemdziesiątych.
Kierujemy do Wa s szc zere
słowa pod ziękowania i poDlatego też, zarówno wokaliści, konferansjerzy, jak i towarzysząca im
dziwu. Przede wszystkim dzi
ęku
jemy za zaufanie, którym
orkiestra, wystąpili w kostiumach i charakteryzacji zbliżonych do stylizacji
nas obdarzyliście. Kupili ście
„w ciemno” bilety na wydaartystów, oryginalnie występujących na opolskim festiwalu. Również scerzenie, o którym nic nie był
o wiadomo. Co prawda prz
nografia ściśle nawiązywała do festiwalowych dekoracji, nie zabrakło więc
ez
ostatnie lata zbudowaliśmy
wspólnie pewną jakość, lecz
podświetlanej podłogi i specjalnych,
tym
raz
em
mogło być różnie... stało bow
iem przed nami
Nowa superprodukcja Chadeku, charakterystycznych iluminacji.
nie lada wyzwanie, by dor
W klimat lat 80-tych przenieśli
ównać najbardziej kultow
emu,
która podbiła serca chełmian jest nas soliści: Aleksandra Borysiepol skiemu festiwalowi. Oka
zuje się, że mie siące przygo
towiernym odwzorowaniem edycji wicz, Agnieszka Buda, Anna
wań przyniosły efekt. Na sza
Chadekowa ekipa (tu mamy
na myśli pracowników, prz
Krajowego Festiwalu Piosenki Lackowska, Anna Sułkowska,
yjaciół-mu zyków, wokalistó
wi
Barbara Szarwiłło, Bartłomiej
wsz
ystkich, którzy wsparli org
Polskiej w Opolu, które odbywały Kazimierczak, Dominika Paździor,
ani zację OPOLA 80) dała
radę. Kreatywność, młodoś
ć, doświadczenie, energia, zap
się w latach 80-tych. Na scenie Ewelina Muszyńska, Katarzyna
ał
plu s zielone światło mogą wie
le.
zaprezentowali się chełmscy artyści, Klimczak, Krzysztof Buda, JaroA słowa pod ziwu..., cóż, zac
Lackowski, Mariusz Matera,
howaliście się jak przystaktórzy wcielili się w rolę sław
ło na najwierniejszą i najleps
Patrycja Czechowska.
zą publiczność pod słońcem
.
Podcza s wszystkich koncert
największych gwiazd naszej
Big Band czyli festiwalową
ów w dniach 8, 16, 22, 23,
30
ma
rca
i
5
orkiestrę
utworzyli:
Bogdan
Depta
kw
muzyki rozrywkowej. Usłyszeliśmy,
ietnia Wa sza energia dodaw
ała nam skrzydeł,
tak , byśmy mogli sprostać wy
między innymi, niezapomniane (instrumenty klawiszowe) - Aranzwaniu.
żacje i Kierownictwo MuzyczJako organi zatorzy i mu zyc
y – Chadek i Przyjaciele
przeboje: Maryli Rodowicz, ne,Krzysztof Kurzepa (gitara
z całego serca raz jeszcze dzi
Krzysztofa Krawczyka, solowa) – Kierownictwo Sekcji
ękujemy.
Rytmicznej,
Piotr
Kierski
(skrzypLady Pank, Alicji Majewskiej
ce) – Aranżacje i Kierownictwo
czy Andrzeja Rybińskiego. Sekcji Smyczkowej, Jarek Tulikowski (gitara basowa), Krzysztof „Żaba” KostruWokalistom towarzyszył festiwalowy biec (gitara), Tomasz Jeleń (perkusja), Dominika Paździor (skrzypce), Krzysztof Buda (skrzypBig Band, złożony ce), Zygmunt Wójcik (saksofon, klarnet), Marian Kłysz (saksofon), Jan Krawiec (saksofon),
Morelowski (trąbka), Hubert Ślęczka (trąbka), Radosław Drzazga (trąbka), Kazimierz
z chełmskich muzyków. Mariusz
Jaruszewski (puzon), Andrzej Makaryczew (gitara klasyczna). Ogromnie ucieszył nas fakt, że
do projektu dołączył chełmski trębacz, na co dzień grający w Blue Cafe - Piotr Sławiński.
Chórki: Chadek Gospel Choir - Anna Mazurkiewicz, Marysia Czerniakiewicz, Iwona Dziedzic, Krzysztof Łukasik oraz Chór
Partychóra Ensemble - Józef Maziarz.
Konferansjerzy: Agnieszka Szkoda i Sławoj Czarnota.
W koncercie zobaczyliśmy również osoby na co dzień zaangażowane w formy artystyczne CHDK - Teatr Tańca pod kierunkiem Barbary Czajkowskiej i Natali Sykut, Latino Solo dla Pań oraz Tancerzy Tańca Towarzyskiego: Sylwia Bryła i Michał Łokiński, Ewelina
Zagórowska i Katarzyna Jankowska (Ladies Latino), Monika Posturzyńska, Joanna Sionkowska, Kamila Sionkowska, Marta
Sienkiewicz, Maria Kowalska, Piotr Karasiński, Anna Maria Olszak, Paulina Stachniuk (Teatr Tańca). Przygotowane specjalnie na tę
okazję choreografie są integralną cześcią widowiska.
Ruch sceniczny: Renata i Sebastian Jakimiuk.
Charakteryzacja: Marzena Wilińska - „Galeria Fryzur”, Aneta Bedynek - „Studio Fryzjerskie Glamour” oraz Alicja Kowalczyk i
Ewelina Panas - „Kleopatra” Salon Kosmetyczny Pani Jagody Anusiewicz.
Ekipa ChDK: Reżyseria - Barbara Szarwiłło. Aranżacje i Kierownictwo Muzyczne - Bogdan
Depta. Scenografia: Sławomir Czarnota, Tomasz Kodeniec, Andrzej Adamczuk, Przemek
Białasz. Ekipa filmowa: Andrzej Adamczuk i Przemek Białasz. Scenariusz:Bartek Kazimierczak. Dźwięk: Marcin Tywoniuk. Światła: Grzegorz Skibiński i Michał Płonkowski.  Technika sceny
i realizacja projektu: Tomasz Kodeniec, Mariusz Matera, Mariusz Kalman, Agnieszka Poźniak,
Anna Wojcianiec, Magdalena Łokińska, Joanna Skibińska.
Pragniemy z całego serca podziękować Sponsorom Koncertu „OPOLE Osiemdziesiąt”. Okazali nam
pomoc i wsparli finasowo: Pani Prezydent Agata Fisz, Senator RP, Rektor PWSZ prof. Józef Zając,
Tadeusz Radzięciak - Cemex Polska, Zbigniew Piebiak - Perfekt, Roman Świderski - Huta Szkła
Marta II, Jerzy Kołodziejak Jerzy i Jacek Binio - Energocem, Witold Popławski – Cembud, Jerzy
Jonak - MJM, Mirosław i Jacek Kozak - Restauracja Kozak, Hotel Kozak i Hotel Lwów, Zbigniew
Zasadny - Sungraf, Paweł i Jarosław Szychulec - Big Play, Janusz Białasz „Image” - Zakład
Produkcji Reklam, Marta i Tomasz Orzechowscy - Kawiarnia Artystyczna DeCaffencja, Lucjan
Jagiełło - Browar Jagiełło.
Dziękujemy również naszym niezawodnym fotoreporterom: Grzegorzowi Chwesiukowi, Przemkowi Świechowskiemu i Marcinowi Kiwińskiemu.
Opole Osiemdziesiąt okazało się dla Chadeku strzałem w dziesiątkę.
Nie wykluczone, iż w związku z ogromnym zainteresowaniem spotkamy się ponownie jesienią tego
roku, a już dzisiaj pragniemy zaprosić Państwa na przyszły rok, przygotowujemy bowiem drugą część
widowiska. Lata osiemdziesiąte były tak obfite w przeboje, że wykorzystaliśmy zaledwie ich skromny
ułamek. Na scenie pojawią się kolejni „Wielcy” tamtej dekady...
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Teatr

Zamaskowany Chełm
Za nami osiemnasta już edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych Maska.
Były emocje, rywalizacja, stres i przede wszystkim dobra zabawa, a wszystko to
dzięki młodym ludziom, którzy kochają teatr, literaturę i muzykę.
Organizatorami „Maski” jest społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w
Chełmie. Festiwal wpisał się w kalendarz imprez naszego miasta na dobre – w końcu osiemnaście lat
zabawy w teatr to powód do dumy. Przede wszystkim celem Czarniecczyków jest promowanie piękna
słowa oraz przekonanie młodzieży, że teatr nie musi być nudny, może ciekawić, skłaniać do refleksji i
bawić. A osiemnaście lat „Maski” tylko potwierdza, że ta akcja jest skuteczna.
Festiwal ma charakter konkursowy i przyciąga młodzież z całej Polski. W tym roku na dwa dni
(28.03-29.03) przyjechało do Chełma ok. 120 młodych uczestników, by pokazać widzom jak wykorzystują swój talent i pasję. W festiwalu wzięli udział artyści z: Nysy, Lublina (liczna reprezentacja – z
trzech różnych szkół), Lubartowa, Włodawy, Kędzierzyna-Koźla, Głubczyc, Świdnika, z Chełma i najbliższych okolic. Konkurs obejmował trzy kategorie: recytacja, poezja śpiewana i mała forma teatralna.
Artystów oceniało nowe jury: przewodnicząca Pani Elżbieta Samborska - instruktor teatralny, wieloletni
juror „Maski”, juror między innymi konkursu „Mam Talent u Czarniecczyków i innych konkursów artystycznych, Pan Grzegorz Kondrasiuk – wykładowca Zakładu Teatrologii UMCS, dziennikarz, bloger,
krytyk teatralny, teatralog. Redaktor naczelny magazynu „kulturaenter.pl” oraz Pan Michał Krzywicki,
który ukończył Warszawską Szkołę Filmową i Kurs u aktorskiego coacha w Los Angeles Bernarda
Hillera, na którym wykładu udzielał sam mistrz Al Pacino.
Już w piątek (28.03) rano w auli im. Wiktora Ambroziewicza rozpoczęły się pierwsze przesłuchania,
a na scenie pojawili się recytatorzy i wykonawcy poezji śpiewanej. Poziom występów był wysoki w
repertuarze znalazła się również polska klasyka – teksty Juliana Tuwima, Stefana Żeromskiego, czy
Witolda Gombrowicza, zaś w kategorii poezja śpiewana nie zabrakło takich szlagierów jak: „Grande
Valse Brillante” lub „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”. Po południu uczestnicy i widzowie
przenieśli się do sali widowiskowej w Chełmskim Domu Kultury, na którego scenie do rywalizacji
stanęły grupy w kategorii mała forma teatralna - grupa teatralna „Cokolwiek” z Miejskiego Ośrodka
Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, „Teatr z Siódemki” z VII LO w Lublinie, grupa teatralna „Głosy” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach, teatr „Trupa” z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w
Lubartowie, grupa teatralna „Ostatni Rząd” z Nyskiego Domu Kultury, teatr „Turaminia” z gimnazjum nr
7 w Lublinie, grupa teatralna „Akama” z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie oraz „Teatr Satyry
Zielona Mrówa” z Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie. Na piątkowe przesłuchania widzowie mięli
wstęp wolny - łącznie mogli zobaczyć 10 spektakli w ciągu jednego dnia!
Sobota (29.03) dla uczestników XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Szkolnych Maska rozpoczęła się
od wielkich przeżyć. Młodzi artyści wzięli udział w warsztatach teatralnych, które poprowadzili członkowie Grupy Rafała Kmity z Krakowa. Ta profesjonalna grupa teatralna zagościła na „Masce” po raz
trzeci, a jej wizyta nie była przypadkowa. Organizatorom zależy na tym, by przywrócić do konkursowych zmagań kategorię kabaret, a Grupa Rafała Kmity ze swoim repertuarem jest w stanie przekonać
młodzież, że teatr może bawić. W godzinach popołudniowych odbył się Koncert Galowy w ChDK-u,
podczas którego odczytany został werdykt jurorów. W kategorii recytacja I nagrodę zdobyła Karolina
Korcz z II LO w Świdniku, II nagrodę otrzymała Malwina Kniaziuk z Młodzieżowego Domu Kultury w
Chełmie, na III miejscu uplasował się Kamil Rydzyński z II LO w Świdniku, zaś wyróżnienia przyznano
Katarzynie Tomczyk z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie oraz Klaudii Haponiuk z II LO w Chełmie. W kategorii poezja śpiewana zwyciężyła Aleksandra Rudzińska z Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury w Lubartowie, II miejsce przyznano Agnieszce Kotek i Bartłomiejowi Stochmalowi z II
LO w Chełmie, III nagrodę zdobyła również uczestniczka z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
w Lubartowie – Milena Majewska, zaś wyróżnienie otrzymała Arleta Morawiec z Miejskiego Ośrodka
Kultury w Głubczycach. Werdykt w kategorii mała forma teatralna był tylko potwierdzeniem owacji na
stojąco, jakie otrzymał w czasie przesłuchań konkursowych Teatr Satyry „Zielona Mrówa” z Bursy
Szkoł Artystycznych w Lublinie, gdyż to oni zwyciężyli w tej kategorii. II miejsce zajęła grupa „Akama”
z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie, III miejsce przyznano „Teatrowi z Siódemki” z VII LO W
Lublinie, zaś wyróżnienia otrzymały grupa „Turaminia” z gimnazjum nr 7 w Lublinie i grupa „Cokolwiek”
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach.
Po chwilach szczęścia, spełnienia i gratulacjach nadszedł czas na Grupę Rafała Kmity, która
na scenie Chełmskiego Domu Kultury wystawiła swój spektakl „Jeszcze nie pora nam spać”, który
określany jest mianem dziwowiska kabaretowego na najwyższym poziomie! Był to program literackomuzyczny, który w zabawny sposób ukazał współczesny świat.
Niestety, XVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Szkolnych „Maska” już za nami - deski teatru czyste,
a scena pusta. Ale teatr wciąż trwa i będzie trwa! Przyszedł czas na podsumowanie działań organizacyjnych, liczne dyskusje o spektaklach. Ci, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w festiwalu mogą
poczuć choć trochę atmosfery festiwalowej, oglądając bogatą galerię zdjęć zamieszczonych na stronie
internetowej naszej szkoły: www.1lo.chelm.pl Niektórzy z nas myślą wybiegają już w przyszłość - w
końcu za dwa lata wielki jubileusz, którego nie sposób będzie przeoczyć - 20 lat „Maski”. Ale zanim
zaczniemy świętować, Czarniecczycy zapraszają na swoją festiwalową scenę już za rok.
Karolina Kołtun
od trzech latu organizator „Maski”,
konferansjer festiwalowy
oraz uczestnik konkursu

foto: Wojciech Derlak
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Wspomnienie o Andrzeju Piwowarczyku (1930-2006)

Pan Andrzej

W

dziejach chełmskiej kultury Andrzej Piwowarczyk zajmuje miejsce
szczególne – jako bibliotekarz, regionalista, historyk ziemi chełmskiej, dziennikarz. Świat wartości, którym zawsze był wierny, obejmował ten obszar jego zawodowej i społecznej działalności kulturalnej od pierwszych lat jego pobytu na ziemi chełmskiej, tj. od roku
1953, kiedy to po zawarciu związku małżeńskiego z chełmianką
Longiną Sałatą (w X 1951 r.) zamieszkał na stałe w Chełmie.
Andrzej Piwowarczyk związany był z chełmską biblioteką i działalnością regionalną. To
były największe pasje jego życia. Poznałam go w październiku 1965 roku, po rozpoczęciu
pracy w Powiatowym Domu Kultury w Chełmie. Pan Andrzej był wówczas kierownikiem
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmie i znanym działaczem społeczno-kulturalnym: od
1956 roku należał do Grupy Literackiej „Pryzmaty”: od 1959 roku do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej, których był współzałożycielem. Był też redaktorem „Wiadomości Chełmskich” oraz współredaktorem jednodniówek „Ziemia Chełmska”. Artykuły swoje,
głównie o tematyce chełmskiej, drukował w czasopismach chełmskich oraz wojewódzkich i ogólnopolskich. Interesowała go przede wszystkim historia prasy i kina w Chełmie,
głównie okresu międzywojennego, oraz miejscowych zabytków, o których pisał – jako
jeden z pierwszych – z wielkim znawstwem, dociekliwością i dziennikarską pasją.
Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku należały do najbardziej twórczych
w dziejach chełmskiej kultury, m.in., za sprawą takich ludzi jak Andrzej Piwowarczyk.
Jednym z przykładów były organizowane corocznie w ramach „Dni Oświaty, Książki i Prasy” kiermasze i spotkania z pisarzami z całego kraju, będące zawsze formą
wielkiej mobilizacji i aktywizacji kulturalnej naszego miasta. Były to spotkania organizowane z wielkim rozmachem, powszechne i bardzo liczne w szkołach, zakładach pracy, placówkach kultury, na ulicach Chełma, z udziałem wybitnych i znanych literatów:
uczestniczyli w nich także chełmscy plastycy, filmowcy, fotograficy, aktorzy, twórcy
ludowi. Organizowali je pracownicy bibliotek, domów i klubów kultury razem z chełmskimi działaczami społeczno-kulturalnymi. Przy stoiskach z książkami ustawiały się
długie kolejki do literatów podpisujących książki. Dziś popularność i powszechność
tamtych dni należą już do przeszłości. Pan Andrzej wielką wagę przywiązywał do ich
organizacji jako kierownik miejskiej, a od 1975 r. dyrektor wojewódzkiej biblioteki w
Chełmie. Był też jako twórca i regionalista ich aktywnym uczestnikiem.
W tamtych latach pracownicy biblioteki, domu kultury i muzeum tworzyli jedną grupę zawodową, powiązana ze sobą nie tylko silną więzią służbową, ale i koleżeńską:
spotykaliśmy się często. W spotkaniach tych uczestniczył także Andrzej Piwowarczyk.
Był bardzo towarzyski, koleżeński, bez dystansu do pracowników, otwarty na wymianę
poglądów i rozmowy o problemach, którymi „żyła” ówczesna Polska. Dla nas, młodych
pracowników kultury, był autorytetem przede wszystkim z racji prowadzonej przez niego działalności twórczej i społeczno-kulturalnej. Ponieważ interesowałem się historią
Chełma, Pan Andrzej chętnie ze mną rozmawiał. Opowiadał o swojej działalności regionalnej, o gromadzonych przez siebie chełmskich archiwaliach, chętnie pokazywał
zbiory czasopism międzywojennych, np. „Zwierciadło”, „Kronikę Nadbużańską”, „Kamenę”. Posiadał na ten temat ogromną wiedzę. Muszę przyznać, że nie był najlepszym
narratorem, mówił mało, chociaż mówił rzeczy niezwykle ciekawe i ważne. Trzeba było
pytaniami „wyciągać” od niego to, o czym chciał powiedzieć, a czego chciałam się
dowiedzieć. Pisał natomiast interesująco, wyczerpująco i konkretnie.

70. rocznica
ucieczki więźniów
z Waldlager Borek
Zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przez delegacje chełmskich instytucji w Miejscu Pamięci Narodowej, pod pomnikiem poświęconym ofiarom
zbrodni niemieckich z okresu okupacji w lesie Borek w Chełmie, poprzedziło spotkanie w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, upamiętniające 70. rocznicę (24 lutego 2014) ucieczki więźniów
z Waldlager Borek. „Próby lokalizacji obozu Sonderkommando 1005
w wyniku badań archeologicznych” przedstawił zebranym Stanisław
Gołub, natomiast dr Andrzej Rybak swoje wystąpienie poświęcił omówieniu „Ucieczki więźniów Sonderkommando 1005 z obozu Waldlager
Borek w Chełmie z 23/24 lutego 1944” w świetle badań historycznych
i zeznań świadków.
Zwiedzanie wystawy „Las Borek w Chełmie. Zapomniane miejsce
zbrodni hitlerowskich” zakończyło spotkanie w muzeum.
zlw

Andrzej Piwowarczyk był skromnym człowiekiem. Boleśnie przeżył śmierć córki
Elżbiety (1952-1987) i syna Marka (1953-1999). Pracował w zaciszu domowej biblioteki. Unikał oficjalnych spotkań, rozgłosu. Oprócz działalności twórczej i regionalnej
jego hobby była m.in. „samonauka” języków obcych (rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego), których znajomość wykorzystywał na potrzeby
własnego pisarstwa, np. tłumaczył książkę laureata Nagrody Nobla J. B. Singera pt.
Głupcy w Chełmie i ich dzieje. Przez wiele lat gromadził bibliografię dokumentującą
historię tabaki.
Jego nagła śmierć w 2006 roku zaskoczyła nas wszystkich.
Była wielką stratą dla kultury chełmskiej.
Halina Okoń
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Taniec

Ballo II na Marce Dance’14 Audycja muzyczna
w tanecznym rytmie
29 marca Młodzieżowy Dom Kultury
w Krasnymstawie był gospodarzem
X Jubileuszowych Spotkań Tanecznych Marce Dance. Młodzieżowy Dom
Kultury w Chełmie na tanecznych
zmaganiach reprezentowała grupa
BALLO II z Zespołu Tańca Jazzowego
pod kierunkiem Sabiny Englot. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział
36 zespołów w trzech kategoriach wiekowych i dwóch tanecznych. Tancerki
BALLO II choreografią „Power dance”
wytańczyły wyróżnienie specjalne
w kategorii show dance do lat 11.

Klub Tańca Nowoczesnego „Foton” działający w Młodzieżowym Domu Kultury
pod kierunkiem Joanny Wilkołaskiej zorganizował Audycję Taneczną. Odbyła się ona
25.03.2014r w Szk. Podst. Nr11 w Chełmie. Ponieważ MDK posiada certyfikat „Miejsca
Odkrywania Talentów” w myśl tego hasła, spotkanie miało również na celu promowanie tancerzy wybitnie uzdolnionych. W programie zaprezentowano choreografie tańca
disco dance, show dance, hip-hop i tańca współczesnego. Jednak integralną częścią
audycji były popisy uczniów tejże szkoły. Nasi tancerze to finaliści wielu imprez ogólnopolskich, lecz trema przed występem w swojej placówce była ogromna. Jak się okazało
szybko minęła, bo już po pierwszych prezentacjach widownia reagowała wręcz potężnymi brawami. Aplauz rówieśników i słowa uznania grona pedagogicznego sprawił
naszym tancerzom miłą niespodziankę.

Foton na pierwszym miejscu
w Mistrzostwach Extraklasy
w Tańcu Sportowym
Formacja Tańca Nowoczesnego „Foton” działająca w Młodzieżowym Domu
Kultury w Chełmie pod kierunkiem Joanny Wilkołaskiej uczestniczyła w dniach
8-9.03.2014r w Ząbkach pod Warszawą w Mistrzostwach Extraklasy w Tańcu
Sportowym.

Dawid Podsiadło
zagrał w Chadeku
Fotoniacy choreografią „Ogień mój żywioł” zdobyli I miejsce w kategorii show
dance juniorzy i tym samym zakwalifikowali się do kadry narodowej na Mistrzostwa
Europy w Tańcu Sportowym IFMD i WDU. Jury doceniło oryginalność choreografii,
wyraz artystyczny i technikę naszych tancerzy. Gratulujemy!!!.

Artystycznie w DeCaffencji
11 stycznia 2014 o godzinie 20.00 w Kawiarnia Artystyczna DeCaffencja oraz
Chadek w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowali niezwykły koncert. Zagrała Aga Derlak ze swoim Trio w składzie: Agnieszka Derlak - piano, Tymon Trąbczyński - bas, Bartosz Szablowski – perkusja.
To druga z sióstr Derlak, które wkroczyły na rynek muzyczny. Nie tak dawno gościliśmy Basię z zespołem Chłopcy kontra Basia, a teraz młodsza, Agnieszka pokazała swoje niezwykłe umiejętności. Jest pianistką niezwykłą. Na co dzień spokojna i
filigranowa, podczas gry zamienia się w prawdziwy wulkan. Wszyscy obecni zostali
obdzieleni dawką niezwykłej muzycznej
energii. Owacjom nie było końca.
Oprócz Koncertu Agnieszki jak
zwykle odbyły się liczne licytacje.
Sprzedawane były przedmioty przekazane zarówno przez prywatnych
darczyńców, firmy i instytucje
w tym Zakład Karny w Chełmie.

Fani tego niezwykle obiecującego artysty nie zawiedli. 8 lutego 2014 sala widowiskowa wypełniła się po brzegi. Artysta zagrał ze swoim zespołem głównie utwory
promujące debiutancki krążek, który już zdążył zdobyć potrójną platynę pod tytułem
„Comfort and Happiness”. Mimo młodego wieku Dawid wykazał się wielką charyzmą i doświadczeniem. Świetnie nawiązywał kontakt z publicznością, a po koncercie
oczywiście rozdał dziesiątki autografów.
Cieszymy się, że u progu wielkiej kariery, jaką mu wróżymy, przyjechał do nas na
zaproszenie Chadeku.

Demex wśród najlepszych

W dniach 21-23 marca 2014 r. w Białymstoku odbył się XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Super Mikrofon Radia Jard”. Chełm reprezentował i zajął II miejsce zespół wokalny „DEMEX” w składzie: Karolina Lackowska, Adrianna Pierepienko, Joanna
Marcinek i Alicja Cichosz. Zespół ćwiczy w Młodzieżowym Domu Kultury pod okiem
muzyka pana Mariana Skiby.

Do obejrzenia

„Droga przez Polskę”
Wystawa fotograficzna „Droga przez Polskę” otwarta została 17
stycznia 2014, w salach Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Lubelskiej 55. Pokaz złożonym ze 150 prac 44 autorów, zaprezentowane
zostały czarno-białe fotografie dokumentujące obraz Polski lat 70. i
80. minionego wieku. Fotoreporterzy związani z ówczesną prasą,
m.in. ze „Sztandarem Młodych”, „itd”, „Światem Młodych”, „Na Przełaj”, „Razem”, „Literaturą”, „Kulturą”, przemierzali kraj w poszukiwaniu
tematów, których pod dostatkiem dostarczało życie. Dla fotoreportażu był to dobry czas. Ilustrowane tygodniki, oprócz państwowotwórczych tematów, poruszały ważne problemy społeczne.

Jej odbiorcy różnych pokoleń – starsi, z lekką nutą nostalgii przywoływali myślą młodości „czar”, zaś młodzi z niedowierzaniem patrzyli na siermiężny krajobraz swojego kraju sprzed 30-40 lat. Na
kliszy pamięci jednych i drugich zapisane zostały obrazy nie przystające do współczesności: puste półki sklepowe, kolejki po chleb,
mięso, odzież, przepychanki po reglamentowaną wódkę, papieros
tkwiący w ustach urzędniczki przyjmującej petenta, samochody
(małe „Fiaty”, „Syreny”, „Trabanty”) mknące z rzadka po rodzimych
szosach, wszechobecne zamroczenie alkoholem – w pracy, po pracy
i na uroczystościach, ludzie i zwierzęta brnący po grząskich, błotnistych drogach, grupki dzieci, dla których ulica i obskurne podwórko
są głównym miejscem spotkań i zabaw, przestrzenie gęsto usiane
hasłami przekonującymi o jedynie słusznej drodze prowadzącej do
rozkwitu Polski Ludowej.

Prezentacja przygotowana została przez Stowarzyszenie Dokumentalistów Droga, które zrzeszając doświadczonych i znanych
fotoreporterów, stawia sobie za cel dokumentację wielokulturowego
dziedzictwa kraju, życia obyczajowego, społecznego, architektury i
środowiska naturalnego poszczególnych regionów kraju. Wystawę
przygotowali członkowie Stowarzyszenia – uznani, z bogatym dorobkiem fotoreporterzy: Anna Musiałówna, Jacek Barcz i Marek
Szymański, którzy obecni byli na wernisażu pokazu. Wśród grupy
przedstawionych autorów znalazł się również znakomity chełmski
dokumentalista – Edward Fladrzyński, którego zdjęcia sprzed blisko
czterech dekad zarejestrowały biedę Pilichonek – dzielnicy Chełma
położonej nieopodal Śródmieścia – i ich małych mieszkańców.
Anna Musiałówna – prezeska Stowarzyszenia Dokumentalistów
Droga, napisała niedawno: „W latach 70. człowiek z prasy był kimś.
Zawód nobilitował. Ludzie nie uciekali na widok aparatu. Fotoreporterów jednoczyła ciekawość świata i krytyczny stosunek do ówczesnej
rzeczywistości”. Można dodać, że mieli oni wyostrzone, inteligentne
spojrzenie na otaczającą rzeczywistość i nie brakowało im poczucia
humoru.
Jagoda Barczyńska
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„BRYŁA, KOLOR, LINIA”
Wydział Sztuki jest jednym z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Powstał na bazie Instytutu Sztuk Pięknych, wydzielonego
z Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego 1 stycznia 2008 r. Jednak
historia kierunków kształcenia artystycznego w historii Uczelni ma już
dziewiętnastoletnią tradycję. Otwarta 15 marca 2014 r. wystawa „Bryła, kolor, linia” jest pierwszą prezentacją Wydziału Sztuki UR na terenie Chełma.
To wystawa ciekawych indywidualności, akademików rzeszowskich.
Zakład Rzeźby reprezentują: prof. UR Jerzy Kierski – dziekan Wydziału
Sztuki, prof. Maria Górecka – kierownik Zakładu Rzeźby, prof. Tadeusz
Błoński, prof. UR Stanisław Magdziak, prof. UR Janusz Pokrywka, prof.
UR Kazimierz Świerczewski, dr Krystyna Gawron, dr Agnieszka Jankowska. Zakład Rysunku w składzie: prof. zw Stanisław Górecki – kierownik
Zakładu Rysunku, prof. UR Dorota Sankowska, prof. UR Marlena MakielHędrzak, prof. UR Renata Szyszlak, dr Joanna Janowska-Augustyn.
Prezentowane prace cechuje wielka różnorodność stylistyczna,
warsztatowa i formalna. Możemy oglądać obiekty przestrzenne – rzeźby,
prace malarskie, rysunkowe, a także tkaninę artystyczną. Bryła, kolor,
linia to trzy elementy formalne, trzy środki wyrazu plastycznego, którymi
posługują się artyści uczestniczący w pokazie, którzy w przestrzeni, lub
na płaszczyźnie wyrażają swoje emocje, swój stosunek do otaczającego
świata, będącego dla nich źródłem inspiracji. Wystawa jest wyrazem
intelektualnej syntezy, kontrolowania subiektywnego wymiaru, doświadczenia z obiektywnym, zwizualizowanym przekazem dzieł. Prezentowane
kompozycje stanowią jakby reportażową migawkę – zatrzymany w czasie
przelotny moment – w procesie tworzenia każdego z autorów. Każdy
element ekspozycji w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie zachęca, aby zanurzyć się w przeszłość, tropem dokonań
poszczególnych twórców, zasygnalizowanych tylko przez kilka dzieł
prezentowanych na wystawie.
Mimo założonej dowolności zestawu prezentowanych prac, można
wskazać wśród nich na przewagę różnych nurtów figuracji, a także –
raczej emocjonalnego i subiektywnego, niż spekulatywnego i poszukującego obiektywizacji, podejścia autorów do opracowywanego tematu.
Niezależnie od temperamentu twórczego i wypracowanych przez siebie
sposobów ekspresji, artyści przemawiają przede wszystkim bryłą, barwą i
linią. Wszystkie kompozycje figuratywne, jak i abstrakcyjne mają charakter
metaforyczny, podkreślany przez tytuł sugerujący widzowi kierunek
interpretacji dzieła. Zachwyca piękno materii plastycznej i doskonałość
warsztatowa, niezwykły szacunek dla tworzywa, a zarazem umiejętność
wydobycia i wykorzystania jego walorów, która wynika ze świadomości
głębokiej więzi z tradycją sztuki, wciąż odczytywaną na nowo.
Wystawa daje widzowi możliwość odkrycia w wielości prezentowanych
prac i postaw twórczych takiego sposobu odczuwania rzeczywistości,
który jest mu najbliższy, aby mógł odbyć podróż w głąb siebie w szukaniu
własnej wrażliwości.
Szczególnym wydarzeniem artystycznym towarzyszącym otwarciu wystawy był spektakl teatralny pt. „DWOISTOŚĆ” Sceny Propozycji Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego twórcy znaleźli inspiracje w malarstwie i
wypowiedziach Jerzego Nowosielskiego (1923-2011), wybitnego polskiego
artysty XX wieku, profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
SCENA PROPOZYCJI jest plastycznym, kreacyjnym teatrem prof. UR
Janusza Pokrywki – absolwenta Wydziału Malarstwa oraz Pomagisterskiego Studium Scenografii krakowskiej ASP. Teatr powstał 25 lat temu
jako struktura wewnętrzna wówczas istniejącego rzeszowskiego Teatru
Lalki i Aktora „Kacperek”, którego później J. Pokrywka przez 5 lat był
dyrektorem. Następnie SCENA PROPOZYCJI przeniesiona została do
Estrady Rzeszowskiej, a potem do Młodzieżowego Domu Kultury. Obecnie
SCENA PROPOZYCJI to teatr Uniwersytetu Rzeszowskiego, w strukturach administracyjno-programowych Wydziału Sztuki. Zespołu tworzą
studenci Wydziału Sztuki UR oraz Politechniki Rzeszowskiej i Studium
Medycznego.
Repertuar SCENY PROPOZYCJI ewoluował wraz z zainteresowaniami
jej założyciela. Początkowo była to twórczość dla dzieci (Brzechwa, Tuwim, Andersen, Puszkin), potem zaś dla młodzieży i dorosłych (Wharton,
Mrożek, Gombrowicz, Nowak, Cervantes). Warto podkreślić, że spektakle Janusza Pokrywki były realizowane m.in. w przestrzeniach Galerii
Malarstwa Współczesnego Millenium Hall w Rzeszowie, Hotelu Imperium
w Przybyszówce, sali Senatu PWSZ w Krośnie, Seminarium Duchownego
w Rzeszowie, Galerii Wystawowej w Dębicy, Szkole Polskiej we Lwowie
(Ukraina), Domu Polskiego Związku Kultury i Oświaty w Wędryni (Czechy).
Jerzy Kierski
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Wystawa
Zaczęło się od Ewy.

Kobieta w sztuce ludowej
Kobieta od zawsze stanowiła inspirację dla artystów. Jej postać przedstawiali w malarstwie i rzeźbie także twórcy
ludowi regionu chełmskiego, między innymi: Stanisław Kosiarz, Walerian i Stanisława Mąka, Michał i Tadeusz Szulc,
Stanisław Koguciuk, Jan Uścimiak, Stanisław Brzuchala, Helena Pasternak oraz Franciszek Sitarz. Wystawa w
Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie „Zaczęło się od Ewy. Kobieta w sztuce ludowej”
prezentuje wybrane prace wspomnianych artystów ludowych (znajdujące się w zbiorach chełmskiego muzeum),
którzy podejmowali tematy związane z życiem codziennym wsi oraz powinnościami i rolą kobiety w społeczeństwie.
Występujące w sztuce ludowej wizerunki kobiety można podzielić na sakralne oraz świeckie.
Postacią kobiecą, której wyobrażenie dominowało wśród dzieł tradycyjnych twórców ludowych jest
Matka Boża. Pojawia się ona w rzeźbach Jana Uścimiaka i Tadeusza Szulca jako Matka Boska z
Dzieciątkiem, jako Matka Boska Miłująca z Kumowa w rzeźbie Stanisławy Mąki, a także jako Matka
Boska Skępska wykonana przez Stanisława Brzuchalę (w 1949 roku) oraz zbolała Matka Chrystusa Ukrzyżowanego w rzeźbach z cyklu „Pieta” autorstwa Stanisława Kosiarza, Jana Uścimiaka,
Stanisławy i Waleriana Mąków.
Biblijną postacią kobiecą przedstawianą również w sztuce ludowej jest Ewa. Eksponowane
rzeźby Tadeusza Szulca ukazują Ewę z Adamem w kompozycjach przy Drzewie Poznania Dobra i
Zła oraz w trakcie wypędzenia z Raju.
Te dwie niewiasty – Ewa i Matka Boża – istniejące w ikonografii sztuki ludowej, odzwierciedlają
model życia zwykłych wiejskich kobiet. Ewa jako pramatka wszystkich ludzi zapowiada los przyszłych kobiet. Jako sprawczyni grzechu pierworodnego, sprowadza na ludzkość śmierć, odpowiada
za trudy kobiecej egzystencji, ich ból związany z brzemiennością i zależność od mężczyzn.
Antytypem Ewy jest Matka Boża, która będąc matką Zbawiciela dała ludzkości nadzieję na Zbawienie i życie wieczne. Maryja stanowi dla religijnych kobiet wzór macierzyństwa i przykład dobrego
życia. Cechuje ją posłuszeństwo boskiej woli, ze zrozumieniem przyjmuje przeznaczoną jej przez
Boga rolę matki Chrystusa. Jednocześnie jej życie, poza głęboką duchowością, wypełniają też
sprawy prozaiczne, codzienne obowiązki związane z prowadzeniem domu i troską o rodzinę.
Zarówno duchowość Maryi, jak i jej codzienność jest bliska wiejskim kobietom.
Matka Boża jest pocieszycielką wiejskich kobiet, do niej zwracają się w trudnych momentach
swojego życia, ją proszą o opiekę i wstawiennictwo u Syna.
Życie kobiety ujęte w aspekcie świeckim stało się również tematem wielu kompozycji plastycznych. Na wystawie
znalazły się rzeźby i malarstwo, które obrazują losy kobiety wiejskiej z poszczególnych etapów jej życia: młodości,
wieku dojrzałego oraz starości.
Dziewczynka jako dziecko była rzadko przedstawiana samodzielnie, zazwyczaj ukazywano ją jako towarzyszącą
innym postaciom. Wynika to w dużej mierze z faktu, iż dzieci, jako istoty, które nie wkroczyły jeszcze w pełnię życia,
nie były uznawane za osoby w pełni należące do danej społeczności. Pewną uwagę poświęca im Jan Uścimiak,
który w swoich rzeźbach: Kapliczka, Bawiące się dzieci, Śmigus - Dyngus, przedstawia wielopostaciowe scenki, w
których występują również dziewczynki. Obrazem poświęconym dzieciom (dziewczynce i chłopcu) jest praca Heleny
Pasternak – Pawełek i Ania bawią się na drodze.
Dopiero jako kilkunastoletnia dziewczyna, kiedy stawała się gotowa do małżeństwa, była przedmiotem większego zainteresowania wiejskiej społeczności. Dziewczyna – panienka jest już częstszą bohaterką dzieł sztuki ludowej. Przedstawiana jest w czasie zabaw urządzanych z okazji świąt
dorocznych – w Lany Poniedziałek (Stanisław Koguciuk), w czasie Nocy Świętojańskiej (Stanisława
Mąka) oraz w czasie zalotów, które niechybnie prowadzą do wesela. Orszak weselny jest jednym
z chętniej przedstawianych przez twórców ludowych motywów związanych z obrzędami przejścia.
Wejście w dorosłe życie, podjęcie się obowiązku założenia rodziny jest jednym z najważniejszych
momentów w życiu kobiety. Na wystawie przedstawienia obrzędów weselnych reprezentują prace
Stanisławy Mąki i Stanisława Koguciuka.
Inną grupę stanowią obrazy i rzeźby ilustrujące czas, gdy kobieta realizuje się jako gospodyni i
matka. Liczne są przedstawienia, które ukazują ją w czasie pracy wykonywanej w domu i obejściu,
na przykład podczas przygotowywania pożywienia: pieczenia chleba (Walerian Mąka), ubijania
masła (Tadeusz Szulc, Franciszek Sitarz). Szczególną uwagę codziennym pracom kobiet poświęciła Stanisława Mąka, która utrwaliła je w swoich utworach w trakcie maglowania, darcia pierza,
karmienia żywego inwentarza, pracy w ogrodzie, sianokosów.
Tradycyjna kultura ludowa macierzyństwo traktowała jako główną powinność kobiety, dlatego też
jest ono ważnym tematem podejmowanym przez twórców. Przyjęcie roli żony i matki było uważane
za naturalne wypełnienie życiowej roli kobiety. Szczególnie wczesny okres macierzyństwa, gdy matka z dzieckiem połączona jest najsilniejszą więzią – również w aspekcie fizycznym – był uważany za
szczególnie wart utrwalenia w sztuce ludowej. Matka karmiąca dziecko piersią, na wzór przedstawień Matki Boskiej Karmiącej, znalazła się w kręgu zainteresowania takich twórców jak Stanisława
Mąka oraz Stanisław Kosiarz.
Zmierzch ziemskiej egzystencji, usankcjonowany był tradycją nakazującą szacunek starszym i
zapewnienie im utrzymania oraz opieki aż do śmierci w rodzinnym domu. Kobieta – staruszka po trudach swojego
życia u jego kresu miała możliwość odpocząć od uciążliwych zajęć gospodarskich. Twórcy przedstawiają ją odpoczywającą z kotem na ręku lub opiekującą się wnukami (Michał i Tadeusz Szulc).
W dobie wyjątkowej popularności terminu gender, od dawna obecnego w antropologii kultury, ekspozycja „Zaczęło
się od Ewy...” stanowi okazję do przypomnienia tradycyjnego modelu pojmowania kobiecej płci kulturowej, obecnego
w wyobrażeniach twórców ludowych, a także jest okazją do prześledzenia, jaki model kobiecości funkcjonował w
kulturze ludowej naszego regionu.
Ilona Sawicka

Reklama

DOKĄD TRAFIAJĄ NASZE ODPADY
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ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
•
sortownia,
•
kompostownia,
•
stanowisko do demontażu odpadów wielkogabarytowych,
•
linia do produkcji paliwa alternatywnego,
•
składowisko odpadów balastowych,
•
składowisko odpadów azbestowych.
W zakładzie zachodzą następujące procesy technologiczne: sortowanie
odpadów komunalnych, sortowanie odpadów pochodzących z selektywnej
zbiórki, przygotowanie surowca do produkcji paliwa alternatywnego, kompostowanie odpadów organicznych wydzielonych na linii sortowniczej tzw.
frakcja podsitowa) oraz odpadów zielonych zebranych selektywnie, przyjmowanie, czasowe magazynowanie i wysyłka do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przyjmowanie i demontaż zużytego wyposażenia
gospodarstw domowych (odpadów wielkogabarytowych), przyjmowanie odpadów budowlanych, składowanie balastu (nieprzydatne odpady po sortowaniu i
kompostowaniu odpadów) oraz składowanie odpadów azbestowych.
Na szczególną uwagę w zakresie rozwiązań technologicznych zasługuje
przygotowanie paliwa alternatywnego. W zaproponowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi występują w znacznych ilościach odpady,
które ze względu na jakość nie przedstawiają wartości jako surowce wtórne,
ale posiadają dobre właściwości energetyczne. Z uwagi na sąsiedztwo Cementowni Chełm i możliwość odzysku energetycznego w piecach cementowych,
produkcja paliwa alternatywnego stanowi ważny element zakładu.
Dzięki realizacji projektu budowy zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i rekultywacji składowisk odpadów region Chełm wyróżnia się na tle
sąsiadujących regionów kompleksowym rozwiązaniem problemów gospodarowania odpadami.

Materiał promocyjny sponsora głównego wydania - PGO CHEŁM

Zgodnie z nowym prawem województwo podzielone zostało na regiony
gospodarowania odpadami. Odpady komunalne zbierane w danym regionie
powinny być kierowane i przetwarzane w jego granicach we wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych (tzw. RIPOK). Na mocy planu dla województwa lubelskiego utworzony został region Chełm, do którego weszły: miasto Chełm
i Rejowiec Fabryczny oraz gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Hrubieszów, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny,
Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Uchanie, Wierzbica, Wola Uhruska,
Wojsławice i Żmudź. Innym istotnym ustaleniem planu jest nadanie statusu
regionalnej instalacji Zakładowi Przetwarzania Odpadów Komunalnych
regionu chełmskiego w Srebrzyszczu, do którego powinny trafić odpady
zbierane w naszym regionie.
Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych został wybudowany w
ramach projektu pn. „Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu
chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem projektu była:
budowa zakładu, rekultywacja 12 składowisk odpadów w obrębie obszaru
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej, edukacja ekologiczna oraz
zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon”. Realizację projektu przeprowadziło Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Chełmie.
W miejscowości Srebrzyszcze koło Chełma powstał zakład o wydajność
ok. 26.000 Mg przy systemie pracy jednozmianowej. Stanowi on część kompleksowego zespołu obiektów, takich jak:

16

Zapowiedzi imprez kulturalnych

Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz zaprasza serdecznie na relację
z uroczystości z okazji kanonizacji Jana Pawła II.
27 kwietnia zapraszamy na Pl. Niepodległości, gdzie na żywo od
godz. 10.00 będą transmitowane na telebimie uroczystości z Watykanu.

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.

