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2 Wydarzenie

Za nami kolejne święto naszego miasta, Dni Chełma 
‘2014 - Jarmark z Bieluchem. Różnorodność imprez 
przygotowanych z udziałem nie tylko instytucji kul-
tury, ale również przy zaangażowaniu placówek 
oświatowych, licznych organizacji społecznych, 
animatorów kultury, sportu i turystyki oraz twórców 

kultury, sprawiły że wydarzenie to spotkało się z dobrą oceną naszych 
mieszkańców. Niestety warunki atmosferyczne nie pozwoliły nam na 
pełną realizację naszych wspólnych zamierzeń. Jednak najważniejsze 
w tym przedsięwzięciu jest nasze wspólne działanie na rzecz Chełma, 
naszej małej ojczyzny, w której wszyscy poczuliśmy się gospodarzami. 
Przekonaliśmy się również, że tak wiele zależy od nas samych. 

Dlatego też składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych ob-
chodów święta miasta.  Szczególnie serdeczne podziękowania kieruję 
do wszystkich, którzy włączyli się w znakomitą zabawę bicia Rekordu 
Guinessa,  w największej liczbie osób przebranych za duchy. 1 297 osób  
to bardzo dobry wynik i mam nadzieję, że zostanie uznany przez Biuro 
Guinessa w Londynie.    Agata Fisz Prezydent Miasta Chełm
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Chełmianinem Roku 2013 został Tadeusz Boniecki, dziennika-
rzem Radia Er, ale przede wszystkim społecznik i animator kultury. 
To dzięki niemu do Chełma od lat przyjeżdżają najwięksi polscy ar-
tyści, podróżnicy, ludzie pozytywnie zakręceni. Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej – impreza, którą udało mu się stworzyć i którą co roku 
niezmordowanie organizuje, jest jednym z największych wydarzeń 
kulturalnych Chełma. 

Od pięciu lat Boniecki z powodzeniem prowadzi również Stowa-
rzyszenie Hospicjum Domowe im. Ks. Kazimierza Malinowskiego, 
które zrzesza ludzi dobrej woli, pragnących nieść pomoc chorym, 
znajdującym się w terminalnej fazie choroby – głównie nowotwo-
rowej – oraz ich rodzinom. Działalność stowarzyszenia opiera się 
na społecznej aktywności członków: lekarzy i pielęgniarek, chorych  
i ich rodzin oraz wolontariuszy. Opieka nad podopiecznymi  obejmu-
je między innymi zwalczanie objawów choroby, łagodzenie cierpień, 
wsparcie duchowe i psychologiczne, a także wypożyczanie sprzę-
tu niezbędnego do codziennego funkcjonowania obłożnie chorych,  
a także pomoc rodzinom w okresie choroby oraz żałoby.

Wojciech Malawski, Barbara Szarwiło i Sławomir Czarnota oraz Piotr Żelisko to 
laureaci tegorocznego konkursu im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Statuetki 
wręczono podczas Dni Chełma.

Nagrodę w kategorii animator kultury otrzymał Wojciech 
Malawski. Laureat jest właścicielem pubu „Strzecha u Wojcie-
cha”, miejsca, które szybko stało się muzyczną sceną Cheł-
ma. Dzięki cyklowi koncertów, które zainaugurował koncert 
Marka Dyjaka, Chełm mógł gościć wielu znanych artystów. 

W kategorii animator kultury kapituła przyznała cztery no-
minacje. W gronie tym znalazła się Anna Gorczyca, prezes 
stowarzyszenia Werwa, Krzysztof Sroczyński, prezes Chełm-
skiego Stowarzyszenia Miłośników Koni i Kawalerii Polskiej 
„Edukacja. Historia. Kultura” z siedzibą w Janowie, Bogdan 
Depta związany z Chórem Ziemi Chełmskiej „Hejnał”. Listę 
nominowanych zamyka Jagoda Barczyńska, kustosz działu 
sztuki współczesnej Muzeum Ziemi Chełmskiej. 

W kategorii twórczość literacka i artystyczna kapituła na-
grodziła Barbarę Szarwiło i Sławomira Czarnotę, kontynuato-
rów ponad stuletniej tradycji Teatru Ziemi Chełmskiej. 

W kategorii twórczość literacka i artystyczna kapituła po-
stanowiła przyznać  nominację Elżbiecie Dopieralskiej, pro-
wadzącej Teatr Hesperydy w Chełmskim Domu Kultury.

Nagrodę w kategorii mecenat otrzymał Piotrowi Żelisko, 
właściciel firmy OPUS IT. Dzięki jego pomocy finansowej mógł powstać i nadal rozwi-
ja się w Chełmie największy klub boogie woogie w Polsce, który działa przy Młodzie-
żowym Domu Kultury. Pomoc Piotra Żelisko sprawiła, że wielu  tancerzy  klubu może 
uczestniczyć w wydarzeniach tanecznych o najwyższej randze. Z inicjatywy oraz 
bezpośredniej pomocy organizacyjnej i finansowej Piotra Żelisko, Chełm dwukrotnie 
był gospodarzem Pucharu Świata w boogie woogie. Dodatkowo zwycięzca wspiera 
również codzienną działalność kulturalną organizacji społecznych z terenu Chełma.

W kategorii mecenat nominację otrzymała firma Cemex, która w ostatnich latach 
jest jednym z największych sponsorów działalności kulturalnej w naszym mieście. 

Przyznano także nagrodę specjalną za całokształt pracy artystycznej Mariano-
wi Januszowi Kawałko – poecie, prozaikowi i publicyście związanemu z Chełmem  
i Ziemią Chełmską. 

Tadeusz Boniecki 
Chełmianinem Roku

Laureaci konkursu 
im. KAJa

Wojciech Malawski

Barbara Szarwiło 
i Sławomir Czarnota

Marian Kawałko
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Przypadająca w 2014 roku 70. rocznica likwi-
dacji niemieckiego obozu zagłady Stalag 319  
w Chełmie, była okazją do podjęcia przez Samo-
rząd Miasta Chełm licznych działań mających na 
celu oddanie hołdu niemal stu tysiącom ofiar, 
które na zawsze pozostały w chełmskiej ziemi. 
Uporządkowano również miejsca związane ze 
Stalagiem. Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz 
zaprosiła na uroczystości 15 maja  dokładnie  
w tym dniu, w którym 1944 roku odszedł z Cheł-
ma ostatni transport jeńców ze Stalagu 319.  

Przeprowadzone badania w latach 2004 – 2012, 
pozwoliły na uszczegółowienie danych dotyczą-
cych funkcjonowania Stalagu oraz znajdujących 
się w nim jeńców. W związku z wynikami badań,  
z inicjatywy Samorządu Miasta Chełm, zmienione 
zostały treści inskrypcji na tablicach  granitowych, 
umiejscowionych na pomnikach znajdujących się 
na Cmentarzu jeńców wojennych Stalagu 319 B  
w lesie Borek oraz na Cmentarzu jeńców wojennych  
Stalagu 319 A i C przy al. Przyjaźni w Chełmie. 

Podjęto również wiele innych działań mających 
na celu formalne uporządkowanie miejsc zwią-
zanych ze Stalagiem. Mianowicie w uzgodnieniu  
z Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków ujedno-
licone zostały nazwy cmentarzy.  Miejsca pamięci 
przy al. Przyjaźni / ul. Okszowska nosiło  nazwę 
„Pomnik i cmentarz - stalag 319, cmentarz zamor-
dowanych jeńców radzieckich z 1944 r”. Natomiast 
miejsce przy ul. Wojsławickiej/Mościckiego nosiło 
nazwę „Cmentarz wojskowy (Stalag 319) z okresu 
II wojny światowej”. Nazwy zostały ujednolicone  
i doprecyzowane. Ponadto na cmentarzu w Borku 
nie był ujęty pomnik pamięci. Urząd Miasta zapropo-
nował zmiany nazw w sposób następujący:

Cmentarz przy al. Przyjaźni / ul. Okszowska:– 
„Cmentarz jeniecki Stalagu 319 A i Stalagu 319 C  
w Chełmie, z okresu II wojny światowej wraz z po-
mnikiem upamiętniającym ofiary”.

Cmentarz w lesie Borek ul. Wojsławicka: „Cmentarz 
jeniecki  Stalagu 319 B   w Chełmie, z okresu II wojny 
światowej wraz z pomnikiem upamiętniającym ofiary”.

Zmianę nazewnictwa wprowadzono również  
w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chełm  
w części D, tj.: cmentarze, miejsca pamięci narodo-
wej, pomniki, tablice. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że poddano 
konserwacji pomniki na cmentarzach przy al. Przy-
jaźni,  w lesie Borek oraz w miejscu krematorium, 
tzw. „Patelni”.

Ponadto wykonane zostały i zamieszczone na 
cmentarzach przy al. Przyjaźni i w lesie Borek tabli-
ce informujące o tych miejscach pamięci. Informacje 
zamieszczone zostały w trzech językach: polskim, 
angielskim i rosyjskim. Ma to na celu przybliżenie 
wydarzeń z tamtego okresu oraz tych miejsc dla 
przypadkowych turystów i osób je odwiedzających.

15 maja 2014 roku uroczystości rozpoczęły się 
otwarciem wystawy pn. „Stalag 319 niemiecki obóz 
jeniecki w Chełmie”, która przygotowana została przez 
Muzeum Ziemie Chełmskiej im. W. Ambroziewicza, 
ze zbiorów Muzeum oraz osób prywatnych: Andrzeja 
Czapli, Mariusza Dziekańskiego, Wiesława Jarmul-
skiego, Barbary Litwin, Jakuba Ławniczaka, Andrzeja 
Rybaka i Pawła Wiry. Wystawa zaplanowana została 
do 24 sierpnia 2014 roku, znalazły się na niej między 
innymi fotografie poszczególnych podobozów zlokali-
zowanych na terenie Chełma, dokumenty dotyczące 
jeńców oraz elementy obozowego ogrodzenia.

Następnie odbył się objazd miejsc pamięci związanych 
ze Stalagiem 319, gdzie przy asyście werbli, złożono kwiaty 
na odświętnie udekorowanych pomnikach. Żołnierze Garni-
zonu Chełm zaciągnęli warty honorowe. Udział wziął rów-
nież Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Ekonomicznych i 
III Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie. Uroczystości na 
wszystkich trzech cmentarzach miały niezwykle podniosły 

charakter, gdyż  rozpoczynały się od krótkiej modlitwy, któ-
rą prowadzili  Ksiądz Prałat dr Tadeusz Kądziołka – Pro-
boszcz Parafii Rzymskokatolickiej Mariackiej w Chełmie 
oraz  Ksiądz Mitrat Jan Łukaszuk – Proboszcz Parafii Pra-
wosławnej pod wezwaniem św. Jana Teologa  w Chełmie. 
Następnie Pan Andrzej Rybak przybliżał zebranym wyda-
rzenia sprzed 70 lat, które rozegrały się w poszczególnych 
miejscach.

Na pomnikach cmentarzy przy al. Przyjaźni  
i w lesie Borek odsłonięte zostały nowe tablice z czar-
nego granitu ze zmienionymi inskrypcjami, których 
treść wcześniej uzgodniona została z Wojewódzkim 
Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Lublinie. Odsłonięcia tablic dokonała Prezydent 
Miasta Chełm Pani Agata Fisz z udziałem Zastępcy 
Przewodniczącego Rady Miasta Chełm Pana Dariu-
sza Grabczuka, Zastępcy Dyrektora Departamentu 
Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie Pana Marka Sikory, Kierownika Delega-
tury w Chełmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Pani Anny Kobierskiej oraz Zastępcy Prezydenta 
Miasta Chełm Pana Józefa Górnego. Poświęcenia 
tablic dokonał Ksiądz Prałat dr Tadeusz Kądziołka  
oraz  Ksiądz Mitrat Jan Łukaszuk. Do uroczystości 
przy Pomniku Stalagu 319 B, który umiejscowio-
ny jest przy ul. Połanieckiej, licznie włączyli się 
uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8  
w Chełmie. 

W godzinach popołudniowych odbyła się w Cen-
trum Kultury Filmowej „Zorza” w Chełmie, sesja na-
ukowa nt. Stalagu 319 B w Chełmie. Poprowadził ją 
Przewodniczący Rady Miasta Chełm Pan Zygmunt 
Gardziński. Wystąpienia przygotowali Pan Stanisław 
Gołub, który dokonał próby identyfikacji jeńców ra-
dzieckich ze Stalagu 319 na podstawie badań arche-
ologicznych w lesie Borek.  Pan Adam Puławski uka-
zał kwestię sowieckich jeńców wojennych w polityce 
Polskiego Państwa Podziemnego. Zbigniew Luba-
szewski mówił o jeńcach ze Stalagu 319 w świetle kart 
personalnych opublikowanych przez Stowarzyszenie 
Memoriał, natomiast Andrzej Rybak przedstawił rys 
biograficzny zastępcy komendanta Stalagu 319  
w Chełmie.

Organizowane przez Urząd Miasta Chełm uro-
czystości odbyły się przy udziale: Muzeum Ziemi 
Chełmskiej im. W. Ambroziewicza, Chełmskiej Bi-
blioteki Publicznej im. M. P. Orsetti, Chełmskich Linii 
Autobusowych Spółka z o. o. w Chełmie, Garnizonu 
Chełm, Parafii Prawosławnej pw. św. Jana Teologa 
w Chełmie, Parafii Rzymskokatolickiej Mariackiej 
w Chełmie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 
8 w Chełmie, Zespołu Szkół Gastronomicznych i 
Hotelarskich w Chełmie oraz Nadleśnictwa Chełm. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje znakomita 
współpraca z Nadleśnictwem Chełm, które uporząd-
kowało cmentarze w lesie Borek, dokonało wycinki 
krzewów i zarośli, porządkując również tereny wokół 
pomników. Natomiast podczas przebiegu uroczysto-
ści Nadleśnictwo udostępniło dla uczestników  sa-
mochody terenowe, umożliwiające dotarcie w głąb 
lasu, co było przedsięwzięciem niezwykle ważnym. 
Ponieważ wcześniej planowany przemarsz był nie-
możliwy z uwagi na kilkudniowe, długotrwałe desz-
cze poprzedzające uroczystości oraz w dniu ich 
organizowania. 

Sumując należy stwierdzić, że podjęte przez 
Urząd Miasta Chełm działania, pozwoliły na upo-
rządkowanie zagadnień związanych z funkcjono-
waniem na terenie Chełma niemieckiego obozu 
jenieckiego w świetle badań przeprowadzonych  
w ostatnich latach. 

Otworzyły również drogę do kolejnych dział 
ań w tym zakresie. Jest nią przeprowadzenie szcze-
gółowych badań terenu obozu Waldlager Borek w 
Chełmie oraz próby lokalizacji  obozu Sonderkom-
mando 1005. Z inicjatywy Urzędu Miasta Chełm, we 

współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Warszawie oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Za-
bytków w Lublinie Delegatura w Chełmie, w 2014 roku 
prowadzone będą badania archeologiczne. Docelowo na-
leżałoby wyznaczyć teren jaki zajmował ten obóz, szcze-
gółowe ustalenie wydarzeń jakie miały tam miejsce oraz 
wyznaczenie terenu cmentarza wojennego.  

Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk

Ocalone 
od zapomnienia
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Wystawa fotografii Grzegorza Zabłockiego pt. „Wy-
bory 1989, 1990, 1991, 1993” została udostępniona  
4 czerwca 2014 roku na placu dra Edwarda Łuczkow-
skiego w Chełmie z okazji 25. rocznicy wyborów par-
lamentarnych z 1989 roku oraz Dnia Wolności i Praw 
Obywatelskich, święta obchodzonego 4 czerwca, 
ustanowionego uchwałą Sejmu RP z 24 maja 2013 
roku. Przedstawiono tutaj ponad 90 fotografii, doku-
mentujących kampanię wyborczą – akcję plakatową 
poszczególnych sztabów wyborczych prowadzoną 
w Chełmie, wykonanych w dniu poprzedzającym 
głosowanie wyborców, przed wyborami do Sejmu 
i Senatu 4 czerwca 1989, wyborami prezydencki-
mi 25 listopada 1990, wyborami parlamentarnymi  
z 17 października 1991 oraz kolejnymi z 19 września 
1993 roku.

W naszym mieście widoczne były efekty bardzo in-
tensywnie prowadzonej akcji rozlepiania plakatów, które 
zostały udokumentowane na fotografiach Grzegorza 
Zabłockiego wykonanych 3 czerwca 1989 roku. W prze-
ważającej części były to plakaty kandydatów Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność”, wśród których znalazł się 
także jeden z serii plakatów ludzi „Solidarności” z Le-
chem Wałęsą, odgrywających w tej kampanii kluczową 
rolę, przedstawiający Andrzeja Szczepkowskiego obok 
trybuna ludowego, z tekstem: u góry – SOLIDARNOŚĆ, u 
dołu – GŁOSUJ NA ANDRZEJA SZCZEPKOWSKIEGO 
KANDYDATA DO SENATU. LECH WAŁĘSA. Warto w 
tym miejscu przypomnieć, że twórcą znaku „Solidar-
ności” był Jerzy Janiszewski, polski grafik, działacz 
opozycji w PRL, absolwent liceum plastycznego w 
Warszawie, a następnie Wydziału Projektowania 
Graficznego Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku. W zbiorach chełmskie-
go Muzeum zachował się oryginał takiego plaka-
tu, a także znajdują się ulotki zredagowane przez 
przeciwników „Solidarności”, o następującej 
treści: „Dla spokoju w naszym mieście Szczep-
kowskiego z list wykreślcie! Chełmianin !”, albo 
„Aktorzy w polityce tylko w Ameryce”.

Na wystawie obok fotografii autorskich Grzegorza Za-
błockiego dotyczących akcji plakatowej kampanii wybor-
czych przedstawiono również reprodukcje dokumentów 
przechowywanych w zbiorach muzealnych, takich jak:« 
„Apel” Komitetu Obywatelskiego NSZZ Solidarność  
w Chełmie z 20 kwietnia 1989», «Jak głosować na kandy-
datów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”?», „Apel 
Lecha Wałęsy, maj 1989”,  „Wyniki głosowania w wy-
borach do Sejmu i Senatu w województwie chełmskim” 
oraz plakatów projektowanych przez profesjonalnych 
artystów grafików, między innymi : Macieja Stryjeckie-
go, „Wybierz swoją Polskę” (1989), Macieja Buszewicza, 
„Zachodźże czerwone słoneczko” (1990), Tomasza Sar-
neckiego, „Niepotrzebni mogą odejść” (1990), Bożeny 
Koroczyckiej „Chcemy Lecha” (1990), Magdy Hollen-
der „Dziś chodzi o Polskę” (plakat wyborczy Tadeusza 
Mazowieckiego, kandydata na Prezydenta RP, 1990). 
Przy okazji wspomnieć należy, że Tomasz Sarnecki jest 
autorem projektu słynnego plakatu „W samo południe/ 
4 czerwca 1989”, w którym sparafrazował czarno-biały 
plakat Mariana Stachurskiego z 1959 roku do filmu „W 
samo południe” z Garym Cooperem, amerykańskim 
aktorem filmowym w roli głównej („człowieka, który był 
zbyt odważny, aby uciekać”). W nowej wersji Cooper, 
niezłomny stróż prawa ze słynnego westernu, zamiast 
pistoletu trzymał w dłoni złożoną kartkę wyborczą, a nad 
gwiazdą szeryfa miał wpięty znaczek „Solidarności”.

 Autor fotografii, Grzegorz Zabłocki jest chełmiani-
nem. Pracuje jako fotograf w Muzeum 

Ziemi Chełmskiej. 
Ukończył Wyższe 
Studium Fotografii w 
Warszawie (1989). Na-
leży do Foto-Klubu Zie-
mi Chełmskiej oraz do 
Związku Polskich Artystów 
Fotografików. Uczestniczył  
w ponad 70 wystawach fo-
tograficznych, m. in.: Bien-
nale Krajobrazu Polskiego, 

Kielce 1985; Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne, 
Gorzów Wielkopolski 1985, 1989; „Portret”, Bydgoszcz 
1987 (druga nagroda); „Zestaw Autorski”, Kraków 1990; 
„Człowiek”, Chełm 1996 (wystawa indywidualna); Ra-
domskie Małe Formaty, Radom 1999 (wyróżnienie). 
Jest współautorem albumu fotograficznego „Ślady obec-
ności”. Kolekcjonuje stare zdjęcia z XIX i początku XX 
wieku wykonane przez polskich fotografów.

W muzeum, 13 czerwca 2014, w ramach obchodów 
25. rocznicy wyborów parlamentarnych z 1989 roku oraz 
Dnia Wolności i Praw Obywatelskich odbyło się spotka-
nie z Henrykiem Wujcem, politykiem, działaczem opo-
zycji w czasach PRL, doradcą Prezydenta RP. Podczas 
spotkania publiczność wysłuchała wersji instrumentalnej 
piosenki „L’ Estaca” (Słup) katalońskiego pieśniarza 
Lluisa Llacha, którą na wstępie wykonał Andrzej Maka-
ryczew, wirtuoz gitary klasycznej, wykładowca w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderew-
skiego w Chełmie. Następnie wiersze o wolności poetów 
polskich czytała Joanna Szczepkowska.

Nurtujące współczesne społeczeństwo pytania znala-
zły odzwierciedlenie w rozmowie - o przemianach demo-
kratycznych w Polsce – z Henrykiem Wujcem.  

 Krystyna Mart

Wybory w fotografii 
Grzegorza Zabłockiego
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Pierwszym z nich jest półszeląg miasta Lüneburg ce-
sarza Rudolfa II Habsburga z 1587 roku. Na jego awer-
sie widnieje herb – brama miejska, a w niej lew stojący 
na dwóch łapach. W otoku umieszczono następujący 
napis: MONE NO CIVI LVNEBVRG, zaczynający się od 
znaku mincerskiego. Na rewersie znajduje się jabłko z 
liczbą 64, a po bokach – ostatnie dwie cyfry daty emisji  
8 – 7. W otoku umieszczono następujący napis: 
RVDOLz.I.A.P.F.D.HAL.S (Rudolphi Secundi Imperato-
ris Augusti Permissa Fieri Decreto Halb Schilling). Mo-
neta ma 18 mm średnicy, waży 0,98 g i jest wykonana  
z dobrego srebra. 

Druga moneta 
to, öre Zygmunta 

Wazy z 1595, wybita w 
mennicy w Sztokholmie. Na 

awersie widać króla w pozycji stojącej, w zbroi i długim 
płaszczu, z uniesionym ku górze mieczem. Po obu stro-
nach postaci znajdują się końcowe cyfry daty emisji: 
9 - 5. W otoku umieszczono napis: SIGIS∙DG∙SVE-& 
∙POL REX-. Na rewersie, pod koroną znajduje się tarcza 
herbowa Szwecji (Trzy Korony) ze Snopkiem Wazów w 
centrum, obok, po obu stronach herbu – nominał: I – ö 
(öre). W otoku napis: MO-NOVA-REG-SVE rozdzielony 
koronami trzech drzewek o pniach wyprowadzonych od 
lewej, prawej i dolnej krawędzi tarczy herbowej. Moneta 
jest dość duża, ma 24 mm średnicy i waży 1,85 g. 

Okaz ten wybito, gdy król Zygmunt III Waza był jed-
nocześnie monarchą Szwecji i Rzeczpospolitej, o czym 
powiadamia napis. Monety polsko-szwedzkie są w Pol-
sce rzadkością. Spotyka się je jedynie w największych 
zbiorach. Muzeum Ziemi Chełmskiej szczyci się posia-
daniem jednej z nich.

Trzy kolejne rzadkie monety pochodzą z badań wyko-
paliskowych Stanisława Gołuba, prowadzonych w roku 
2009 w zachodniej części staromiejskiego rynku w Cheł-
mie, tuż przy dawnym ratuszu (o późnośredniowiecz-
nych początkach – z końca XIV lub XV w., rozebranym 
po pożarze w połowie XIX wieku), w związku z zabezpie-
czaniem piwnic ratusza przed wilgocią i przykryciem ich 
żelbetową płytą stropową. 

Jednym z rarytasów kolekcjonerskich, odkrytych na 
chełmskim rynku jest szeląg wołoski hospodara Micha-
ła III Radu z 1658 roku, bity w nieznanej mennicy. Na 
awersie znajduje się popiersie władcy w półpostaci,  
w koronie, z berłem na ramieniu. Po obu stronach wize-
runku umieszczono po dwie cyfry daty emisji: 16 – 58. W 
otoku zawarto następującą legendę: IO MICHAEL RAD 
D CVL TR PR. Na rewersie widnieje Orzeł w koronie – 
herb Wołoszczyzny, otoczony następującym napisem: 
SI DEVS NOBISCVM QVIS CON NO. 

Kolejnym, rzad-
kim numizmatem jest 

grosz (3 kreuzary) Maksymiliana II Emanuela – elektora 
Bawarii, z roku 1716. Na awersie widnieje głowa władcy 
z profilu, zwrócona w prawo. Elektor ma długie, kręcone 
włosy i wydatny nos. W otoku znajduje się następujący 
napis: MAXEMA-HIBC&, całość zamyka bordiura. Na 

rewersie, pod koroną, w ozdobnym kartuszu znaj-
duje się pięciopolowa tarcza herbowa z bawarską 
szachownicą i Lwem Palatynatu – po przekątnych,  
w centrum zaś – z jabłkiem królewskim. W otoku, 
po bokach herbu – napis: LAND – GROSII, a po-
niżej: po dwie cyfry daty emisji 17 – 16 rozdzielo-
ne cyfrą nominału w owalnej ramce (3). Moneta 
ma 21 mm średnicy i waży 1,15 g. Wykonano ją z 
dobrego srebra. Stan zachowania jest więcej niż 

zadowalający. Widoczne są wszystkie szczegóły 
łącznie z rysami twarzy Wittelsbacha. 

Innego rodzaju rewelacją 
jest fałszywy szeląg litewski 

Jana Kazimierza, naśladujący monety bite w roku 1661. 
Zwraca on uwagę prawie doskonałą jakością wykonania. 
Awers przedstawia portret królewski zwrócony w prawo, 
z napisem zawierającym niewłaściwe litery. Rytownik 
zamiast słowa REX (król) umieścił – KEC. Błędne są 
także litery ALK umieszczone poniżej popiersia, gdyż 
nikt o takim monogramie nie zarządzał biciem monet 
litewskich. W tym miejscu powinny figurować litery TLB 
– Tytus Liwiusz Boratini – oznaczające dzierżawcę men-
nicy. Na rewersie – pozornie, jest wszystko w porządku: 
herb Pogoń w centrum, nad nią mitra wielkoksiążęca,  
w otoku napis: SOLI MAG LET 1661. Poniżej – herb Goz-
dawa – Mikołaja Gedeona Tryzny – podskarbiego wiel-
kiego koronnego. Pomijając fakt odwrócenia herbowej 
lilijki, fałszerz umieścił ją bezzasadnie, gdyż wspomnia-
ny urzędnik królewski pełnił swoją funkcję w latach 1648-
1652, a w dodatku nie był wielkim podskarbim litewskim 
lecz koronnym. 

Na monecie w miejscu 
Gozdawy powinien się 
znaleźć herb Korwin 

Adama Sakowicza 
– zastępujące-
go wielkiego 
podskarbiego 
litewskiego 
(Wincentego 
Gosiewskiego) w 
latach 1659-1662. 

Ponadto nieprawi-
dłowo napisano 

skrót oficjalnej na-
zwy Litwy, gdyż 
tam gdzie powinno 
być MAG DVC LIT 
(Wielkie Księstwo 
Litewskie), jest 
tylko MAG LET, w 
dodatku to drugie sło-
wo zawiera  błąd. Sze-
ląg ma 15 mm średnicy  
i waży 0,945 g. Wykonano 
go z miedzi. 

Monety cesarska, polsko-szwedzka, wołoska, bawar-
ska świadczą o istnieniu dalekosiężnego handlu w cza-
sach dawnej Rzeczypospolitej. Nie oznacza to jednak, 
że kupcy z tych krajów musieli osobiście przybywać na 
jarmarki do Chełma i Wojsławic, jakkolwiek nie jest to 
nieprawdopodobne. Dawne monety tyle były warte, ile 
zawierały szlachetnego kruszcu. Miejsce emisji nie było 
istotne. Wszystkie omówione znaleziska zagraniczne są 
monetami srebrnymi, które znajdowały się w obiegu na 
terenie ówczesnej Polski. Na tutejszy rynek mogły trafić 
zupełnie w innym miejscu – niekoniecznie w Chełmie czy 
Wojsławicach.          Andrzej Bronicki

Numizmatyczne białe kruki
Zbiory Działu Archeologii Muzeum Ziemi Chełmskiej składają się z wielu kategorii 
znalezisk. Większość z nich – to monety pospolite – np. różnego rodzaju miedziane 
szelągi emitowane za panowania Jana Kazimierza, szwedzkie, wykonane z lichego 
srebra – bite na nasz rynek w odebranej Rzeczypospolitej Rydze lub monety groszowe 
i kopiejkowe produkowane w okresie rozbiorów. Niekiedy jednak trafiają się praw-
dziwe białe kruki. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zbiory Muzeum Ziemi Chełmskiej 
powiększyło kilka takich okazów. 

Półszeląg Rudolfa II. 
1587. Lüneburg.  

öre Zygmunta III 
Wazy. 1595. 
Sztokholm.

Szeląg Michała II Radu 
waży tylko 0,385 g, 
zaś jego średnica mierzy 
16 mm. Wykonano go 
z lichego srebra  
(ze sporą 
domieszką miedzi)

Grosza Maksymiliana II 
Emanuela

Szeląg litewski Jana 
Kazimierza (flasyfikat)
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Gimnazjum nr 1 w Chełmie noszące zaszczytne 
imię wielkiego Papieża Polaka – Jana Pawła II, przy 
wsparciu Chełmskiego Domu Kultury oraz chełm-
skich parafii i zaangażowaniu miejskich placówek 
oświatowych, zorganizowało koncert w hołdzie 
Janowi Pawłowi II pod nazwą „Nie lękajcie się być 
świętymi”.

Patronat  nad przedsięwzięciem objęła Prezydent 
Miasta Chełm Pani Agata Fisz wraz z Księdzem Prała-
tem dr Tadeuszem Kądziołką.

Koncert odbył się 24 kwietnia 2014 r. w sali widowi-
skowej Chełmskiego Domu Kultury. Rozpoczął on licz-
ne przedsięwzięcia na terenie Chełma przygotowane  
w związku z Kanonizacją Jana Pawła II.

Ideą uroczystości było przypomnienie słów testa-
mentu i przesłań Ojca Świętego. Słowa papieża prze-
kazali kolejno: ks. Infułat Kazimierz Bownik, Prezydent 
Miasta Chełm Agata Fisz, Zastępca Prezydenta Stani-
sław Mościcki, Dyrektor Wydziału Oświaty  Augustyn 
Okoński, Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu  
Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, Dyrektor Chełmskie-
go Domu Kultury Małgorzata Paździor-Król, Dyrektor 
ZSE i III LO Edyta Chudoba, Dyrektor II LO Grażyna 
Mojsym, Dyrektor SP Nr 11 Iwona Ceret, Dyrektor ZSO 
Nr 7 Wiesław Podgórski, Dyrektor ZSO Nr 6 Dorota 
Cieślik, Dyrektor ZWiPPP Nr 1 Małgorzata Kwiecińska 
oraz Dyrektor ZSO Nr 1 Grażyna Cetera.

Koncert uświetniły występy muzyczne, w których 
zaprezentowali się uczniowie chełmskich placówek 
oświatowych oraz schola z parafii NNMP w Chełmie 
pod kierunkiem ks. Tomasza Kościka. Ponadto siostra 
Jonasza – Ewa Kowalska ze zgromadzenia Sióstr Be-
nedyktynek Misjonarek.

Szczególnie  wzruszający okazał się moment, kie-
dy uczestnicy koncertu i publiczność trzymając się za 
ręce wspólnie wykonali ulubioną pieśń Jana Pawła II  
pt. „Barka”.

Owacjami na stojąco publiczność dziękowała za koncert zespołowi Uzory, który 
wystąpił w Muzeum Ziemi Chełmskiej. Artyści odwiedzili Chełm na zaproszenie 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chełmie.

Wykonania na najwyższym poziomie, znakomita muzyka, atmosfera wspaniała.  
O tym, jak dobrze chełmianie bawili się na tym koncercie może świadczyć m.in. liczba 
wyproszonych bisów i kolejka po płyty.

Zespół Uzory wykonuje muzykę ludową, a także utwory klasyków i współczesnych 
kompozytorów. Miejsce szczególne w repertuarze zajmują kompozycje Astora Piaz-
zolli i Richarda Galliano, w oryginalnych aranżacjach opracowanych przez członków 
zespołu. Obecny kierownik zespołu Iwan Obrewko jest świetnym muzykiem i aran-
żerem, który wykorzystuje nietradycyjne kierunki muzyki dla instrumentów ludowych 
i poszerza ich właściwości z pomocą instrumentów, takich jak: metalofon, gitara, har-
monijka oraz perkusja.

W zespole grają: Natalia Danilczenko, Vladimir Vasylenko, Aleksander Szypo-
kopojas, Dmitrij Taszczew, Aleksander Dobrowolski i Iwan Obrewko. 

Podczas chełmskiego koncertu z Uzorami gościnnie wystąpił Andrzej Makary-
czew, nauczyciel z PSM I i II st. w Chełmie.              AN

W hołdzie 
Janowi Pawłowi II

Uzory znaczy 
muzyka
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Dwie imprezy prezentujące dorobek dzieci i młodzieży uczęszczających na 
zajęcia taneczne zakończyły rok pracy w ChDK.

Pierwsza z nich 13 czerwca podsumowała rok pracy  Klubu Tańca Towarzyskiego 
Takt-Chadek.  Scena Chadeku zmieniła się na ten czas w baśniową krainę tańca.

Drugie widowisko pod nazwą Wokół Jana zostało przygotowane przez Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej z udziałem maluchów z Akademii Małego Artysty. 
Nawiązywało do staropolskich obyczajów. Oba widowiska były w sposób nowatorski 
przy dużym udziale multimediów wyreżyserowane i przygotowane przez duet aktor-
ski Chadeku Barbara Szarwiłło i Sławoj Czarnota.

Zabawy było co niemiara, sala pękała w szwach a po koncertach nie zabrakło 
ogniska z pieczeniem kiełbasek.

Roztańczony ChDK
Niezwykły, niesamowity, radosny, refleksyjny, pocieszający, dający nadzie-
ję, pełen mocy, WYJĄTKOWY!!!

Jedynie w ten sposób można oddać słowami to, co działo się podczas koncertu 
Briana Fentressa, ReGeneration i chóru warsztatowego zorganizowanych przez 
Chełmski Dom Kultury w Niedzielę Palmową. Każdy z uczestników warsztatów, 
które trwały od sobotniego ranka wyniósł zapas energii, który powinien mu wystar-
czyć do następnego razu. Chełmski Dom Kultury zamienił się na dwa dni w cen-
trum kultury gospel za sprawą Briana, który dzielił się z chełmianami tą niezwykłą 
formą wielbienia Boga.

Podczas niedzielnego koncertu chełmskiej publiczności udzieliła się radość 
niesiona dźwiękami piosenek gospel co można zobaczyć na zdjęciach autorstwa 
Przemysława Świechowskiego.

Koncert Radości na Niedzielę Palmową sponsorowali: Joanna i Jacek Sucho-
wierscy Przedsiębiorstwo Domlux, Bar Bingo, Delikatesy Domlux, Firma Budomel, 
Jacek i Mirosław Kozak – Hotel Kozak i Hotel LWÓW, Radosław Kędzierawski - 
San-Med, Joanna Szafranek - „TOP MED”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpada-
mi, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Serdecznie dziękujemy!

Koncert Radości 
na Niedzielę Palmową
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W więziennej celi dwie wielokrotne 
morderczynie czekają na zatwierdzenie 
wyroku śmierci. Zgodnie z procedurą od 
orzeczenia kary do jej wykonania musi 
upłynąć czas określony przepisami. 
Skazane wpadają na pomysł ustawicz-
nego przesuwania terminu egzekucji. 
Dobrowolnie przyznają się do nie ujaw-
nionych jeszcze zbrodni, co pociąga za 
sobą konieczność wdrożenia nowego 
śledztwa. A potem znowu: sąd, „czapa” 
i jeszcze dwa miesiące do zatwierdze-
nia wyroku - może w tym czasie coś się 
zdarzy, jakiś cud, rewolucja, nowa woj-
na albo nowa władza. Niestety, zasoby 
zamordowanych przez Kuźmę i Olesia 
osobników zaczynają się kurczyć... 

Wystąpiły: Justyna Dywańska, Agata 
Kmieć i Małgorzata Kozak, scenografia: 
Anna Szumera.

Premiera odbyła się w ChDK 14 
czerwca.                          ElDop

Dwie aktorki Anna Maria Olszak  
i Paula Stachniuk Teatru Hesperydy 

pod opieką Elżbiety Dopieralskiej 
ukazały problem z którym boryka się 
wiele osób. Spektakl „Lustro” ukazał 
w sposób niekonwencjonalny nasze 

drugie ja, myśli, uczucia, strach i lęki. 
Schizofrenia dotyka wiele osób, które 

wstydzą się ujawnić, boją się reakcji 
ludzi. Ich życie może być łatwiejsze, 

wystarczy zaakceptować swoją inność 
to kreuję i ch osobowość. Wystąpiły: 

Anna Maria Olszak i Paula Stachniuk 
Reżyseria: Elżbieta Dopieralska 

Choreografia: Barbara Czajkowska 
Scenografia: Anna Szumera. Premiera 
odbyła się w ChDK 10 czerwca.  
 ElDop.

Stańcie 
przed 
lustrami

Czapa, czyli śmierć na raty

Fotograf, malarz i grafik wybitny chełmski fotograf. Pasje uczyniły Tadeusza 
Ścibiora znanym i lubianym nie tylko w artystycznym środowisku Chełma.

30 czerwca br. odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem jego twórczej 
działalności. Rodzina, przyjaciele oraz znajomi artysty spotkali się przed kamienicą 
przy Lubelskiej 12, gdzie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 
temu wybitnemu chełmianinowi. Uroczystość stała się pretekstem do wspomnie-
niowej sesji, oraz promocji książki autorstwa Longina Jana Okonia „Artysta. Rzecz  
o Tadeuszu Ścibiorze”, na którą zaproszono gości do Muzeum Ziemi Chełmskiej.

Publikacja Okonia pre-
zentuje życie i twórczość 
Ścibiora, przedstawia biblio-
grafię jego prac, unikalne 
fotografie oraz historyczne 
dokumenty.

Tadeusz Ścibior (1914-
1999) był znanym chełmskim 
regionalistą, artystą, mala-
rzem i fotografem. Ukończył 
Seminarium Nauczycielskie 
Męskie w Chełmie (1936 r.) i 
Szkołę Podchorążych w Za-
mościu (1937r. ). Walczył we wrześniu 1939 roku z Niemcami i Sowietami. Podczas 
okupacji był czynnym członkiem Armii Krajowej. W 1945 roku na ochotnika zgłosił 
się do II Armii Wojska Polskiego, wyzwalał Warszawę i zdobywał Berlin.

Po wojnie założył w Chełmie zakład fotograficzny Foto-Ścibior i poświęcił się 
rodzinie, twórczości artystycznej i działalności społecznej.        AN

Pamięci Tadeusza Ścibiora
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Formacja Tańca Nowoczesnego „Foton” działająca w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Chełmie pod kierunkiem Joanny Wilkołaskiej 
gościła 24 czerwca w Urzędzie Miasta. Spotkanie z Panią Prezydent 
Miasta Agatą Fisz odbyło się kilka dni przed wyjazdem tancerzy do 
Budapesztu na Mistrzostwa Europy IFMD -  International Federa-
tion Of Modern Dance Sports. „Foton” reprezentował Polskę jak  
i Chełm na tej prestiżowej imprezie, zajmując V miejsce w Europie.

Wizyta miała bardzo uroczysty charakter.  Tancerze oraz zgroma-
dzeni licznie rodzice, usłyszeli wiele słów uznania i otrzymali gratula-
cje za dotychczasowe sukcesy, jak również zapewnienie o ogromnym 
zainteresowaniu w dalszej działalności formacji i trzymaniu kciuków 
w dniu zmagań turniejowych. Wyjazd do Budapesztu sfinansował 
Urząd Miasta. W imieniu tancerzy i rodziców serdecznie dziękujemy 
Pani Prezydent za poświęcony nam czas  i wsparcie finansowe.

mdk

Mistrz grozy, Stefan Darda, określany jako polski Stephen King, odwiedził czytelni-
ków Chełmskiej Biblioteki Publicznej, którzy z niecierpliwością oczekiwali na ostatnią 
część powieściowego cyklu o przeklętej wiosce na Roztoczu („Czarny Wygon. Bisy 
2”). Dotychczas akcja powieści Dardy rozgrywała się na Lubelszczyźnie. Z tego rejonu 
pochodzi pisarz. Jednak swoje przyszłe książki planuje osadzać w realiach Przemyśla, 
w którym mieszka od kilkunastu lat, i innych miejscowości Pogórza Przemyskiego. 

Horrory Dardy spotkały się z dużym zainteresowaniem czytelników w całej Polsce. 
W Chełmie pisarz również ma szerokie grono wielbicieli, z którymi spotkał się w wy-
jątkowej scenerii w ChBP 3 czerwca br. Obecnie Stefan Darda pracuje nad zbiorem 
opowiadań, które najprawdopodbniej gotowe będą już jesienią.

Anna Małysz

Małgorzata Łobejko urodziła się 15 kwiet-
nia 1982 roku w Zamościu. Jest absol-
wentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie 
uzyskała magisterium z filologii polskiej 
oraz dziennikarstwa i komunikacji spo-
łecznej. Od 2004 r. mieszka w Chełmie, 
jest członkiem Chełmskiej Grupy Literac-
kiej „Lubelska 36”. Debiutowała w 2007 
r. wierszem „Krajobraz”, który zamiesz-
czono w piśmie literacko-artystycznym 
„Egeria”.

Wieczór autorski 10 czerwca w sali kon-
ferencyjnej ChBP rozpoczął Longin Jan 
Okoń wykładem na temat pisarstwa Micha-
ła Choromańskiego i wprowadził słuchaczy  
w najnowszy tomik Małgorzaty Łobejko„Smak 
ciszy”, w którym autorka obok osobistych do-
znań porusza problemy społeczne. Książkę 
„Smak ciszy” zdobią zdjęcia pięknych zakąt-
ków świata, które poetka miała okazję zwie-
dzić i utrwalić na fotografii.

Podczas spotkania zaprezentowano także 
książkę Małgorzaty Łobejko na temat pisar-
stwa Michała Choromańskiego,  poruszajcą 
problemy natury filozoficznej i etycznej. „Mi-
chał Choromański - między dobrem a złem” 
to głęboka analiza jego powieści oraz poglą-
du na dobro i zło.

Wieczór autorski wzbogacili swoim śpie-
wem Marek Miszczuk oraz Arkadiusz Sann, 
który wraz z Małgorztą Łobejko zaprezento-
wał utwory z tomiku „Smak ciszy”. 

Foton z MDK 
na spotkaniu 
z Panią Prezydent

Mistrz grozy - Stefan Darda w ChBP

Wieczór autorski Małgorzaty Łobejko
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Przestrzeń Galerii 72 Muzeum Ziemi 
Chełmskiej wypełniły ogromne płótna au-
torstwa Karoliny Zdunek – młodej malarki 
z Warszawy. Pokaz robi wrażenie na od-
biorcy, którego oko podąża daleko w głąb 
przepastnych korytarzy, przesuwa się po 
rytmicznym rysunku elewacji wielkomiej-
skich blokowisk, pokonuje kolejne kondy-
gnacje schodów, analizuje skomplikowa-
ne struktury słupów energetycznych, czy 
zwyczajnie spogląda przez okna, których 
uchylone skrzydła dają poczucie więzi 
między światem zastanym, a tym oglą-
danym na zewnątrz. Język, którym po-
sługuje się artystka przynależy do form 
euklidesowych. Nie jest to jednak geome-
tria odnosząca się do układów wyabstra-
howanych, proponująca ascetyczną es-
tetykę, opartą na naukowych zasadach. 
Inspiracją do powstawania obrazów była 
postrzegana rzeczywistość, która przefil-

trowana została przez wrażliwość autorki 
oraz podana przez nią w nowym opraco-
waniu plastycznym. Zbliżenia i oddalenia, 
synteza i uproszczenie, iluzjonistyczne 
zabiegi i uwodzenie światłem, predylek-
cja do zgeometryzowanych przestrzeni, 
przybierają w przypadku tego malarstwa 
atrakcyjny wizualnie kostium. 

Karolina Zdunek poddaje analizie 
monotonną w wyrazie architekturę mo-

dernistyczną, dostrzega urodę mostów 
żeliwnych czy wsporczych konstrukcji linii 
energetycznych, które urzekają ją skom-
plikowaną i dynamiczną siatką krzyżują-
cych się form. 

Obok modernizmu, malarka ma dobrze 
przerobioną i przyswojoną lekcję sztuki 
optycznej (op-art), która na jej płótnach 
zniewala widza złudzeniem ruchu zge-
ometryzowanych kształtów.

Stołeczna artystka kolor wybiera 
oszczędnie – z upodobaniem stosuje bie-
le, czernie i szarości, rzadziej sięga po 
czerwienie czy błękity. Farbę nakłada gę-
sto i odważnie, co generuje zbrużdżenia 
i zacieki oraz uwypukla dukt pracy pędz-
la. Wybrała również niekonwencjonalną 
technikę enkaustyczną, której historia 
sięga czasów starożytnych. 

Malarstwo Karoliny Zdunek to medium, 
które wiąże odchodzącą epokę postindu-
strialną z nowoczesnym formułowaniem 
myśli plastycznej. Wyczuwa się w nim 
nostalgiczny smutek za przemijającym 
krajobrazem, który jeszcze niedawno był 
wyznacznikiem najnowszych trendów 
technicznych. Wszystko wskazuje na 
to, że ta twórczość na długo pozostaje  
w odbiorcy i inaczej każe mu patrzeć na 
najbliższe otoczenie. Podpowiada, by po-
lubić wielopiętrowe budynki późnego mo-
dernizmu, bo one wciąż stanowią nasze 
najbliższe i intymne otoczenie.

Karolina Zdunek warszawską  Akade-
mię Sztuk Pięknych ukończyła jedena-
ście lat temu. Swym talentem zdołała już 
dobitnie zaznaczyć własną pozycję na 
firmamencie sztuki najnowszej. Jej doko-
nania były szeroko pokazywane w kraju i 
zagranicą w ramach wystaw indywidual-
nych oraz zbiorowych. Jest laureatką wie-
lu nagród, w tym Grand Prix 37. Biennale 
Malarstwa „Bielska Jesień 2005” – jedne-
go z najbardziej prestiżowych wyróżnień 
w dziedzinie malarstwa. 

Monumentalne płótna stołecznej ar-
tystki (rodem z Kielc) rozgoszczą się  
w chełmskiej Galerii 72 do 1 września 
tego roku.                     

   Jagoda Barczyńska

Trzeci wymiar w malarstwie 
Karoliny Zdunek

Karolina Zdunek w swojej pracowni 
(foto: Marek Szymański)

Karolina Zdunek, Bloki, fragment tryptyku, 270 x 580 cm, 2007 (fot. Grzegorz Zabłocki)

Pomysł koncertów na Boże Ciało pojawił się w Chełmskim Domu Kultury już dwa 
lata temu. Jak widać wszystko ma swój finał kiedy dojrzeje… Tego typu koncerty 
odbywają się w wielu miastach Polski i gromadzą tysiące ludzi. Przykładem jest 

Rzeszów, który od wielu lat z inicjatywy Jana Budziaszka, znanego z zespołu Skal-
dowie, organizuje w tym  dniu koncert „Jednego Serca Jednego Ducha”, czy Lublin, 
gdzie na Placu Litewskim razem z zaproszonymi artystami śpiewa  Chór dla Jezusa. 
Propozycja Chadeku spotkała się z uznaniem Księdza Prałata Tadeusza Kądziołki  
i Pani Prezydent Agaty Fisz. 

Słowa zostały szybko przekute w czyn, wobec czego w parku obok Bazyliki Ma-
riackiej 19 czerwca mieliśmy okazję uczestniczyć  w niezwykłej rodzinnej imprezie 
połączonej  ze  wspólną modlitwą za nasze miasto. Dzieci bawiły się pod okiem ani-
matorów, a o doznania artystyczne zadbali Schola z Górki, Mariusz Matera, Krzysztof 
Kostrubiec i Michał Słomiński oraz lubelski zespół PANdamusic. W organizację włą-
czyli się również: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Arka, Restauracja „Kresowe 
Jadło”, Centrum Szkoleń i Animacji w Chełmie, Drukarnia Kresowa. 

Wieczór chwały 
z modlitwą za miasto

Uwielbienie Boga w Najświętszym Sakramencie (Schola z Parafii Mariackiej)

Mariusz Matera i przyjaciele

Koncert zespołu PANdamusic
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Młodzi, zdolni, utalentowani 
– w chełmskim MDK robili już 

wszystko: tańczyli, śpiewali, recy-
towali. A, że ciągle jest im mało, 

wzięli się za kręcenie filmów. 
Zaczęli przekornie „Debiutantką”, 

krótkim metrażem nagranym 
jeszcze na wakacyjnych warszta-

tach. Łatwo nie było, bo Chełm  
z Hollywoodem ma wspólną tylko 

jedną literę w nazwie. Ale braki 
sprzętowe nadrobili entuzjazmem 

i złożyli całkiem fajny krótki 
metraż – aby się przekonać, szu-
kajcie więc „Debiutantki” na you 

tube !!! Film ma sporo wyświetleń 
a ostatnio załapał się nawet do 

finału VI KLAPSA w Bydgoszczy. 
Po fabule zespół „Się Kręci” 

wykręcił kolejny numer – tak dla 
wprawki grupa zrobiła krótki film 

o największej atrakcji turystycznej 
Chełma - Podziemiach Ducha 

Bielucha i ... wygrała ogólnopolski 
konkurs Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa „Nakręcona historia” 
(a było w nim lekko 
ponad 100 filmów). 

A teraz młodzi spece od poży-
czania po znajomych na zdjęcia 

aparatów i statywów wzięli się 
za ... klasykę. Projekt Tuwim 

to filmowe przedsięwzięcie 
luźno oparte na utworach księcia 
polskiej poezji. Oglądajcie, oce-

niajcie, podpowiadajcie, bo kręcić 
się będzie już teraz w Europie !!!. 

Śledźcie  poczynania młodych 
filmowców na facebooku na stro-
nie n gazety „Przystanek Gazeta 
MDK Chełm”, oglądajcie filmy na 

youtubie!     SKR

„Wyspa Żywiołów” Teatru  „Hesperydy” w reżyserii Elżbiety 

Dopieralskiej to  spektakl teatralny opowiadający historię wody, 

ziemi, ognia i powietrza, historię ludzi przepełnionych uczuciami, 

które towarzyszą nam na co dzień. Spektakl stał się inspiracją do 

stworzenia wspólnego projektu pod tą samą nazwą ale całkowicie 

nowej jego odsłonie. Na fotografiach autorstwa utalentowanych, 

młodych fotografów Grupy Paparazzi pracujących pod kierunkiem 

Aleksandry Borysiewicz w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie 

występują odtwórcy żywiołów, nie mniej zdolni aktorzy Teatru 

Hesperydy Chełmskiego Domu Kultury. Hesperydy: Justyna 

Dywańska,Agata Kmieć, Kamila Kowalczyk, Małgorzata Kozak, 

Pola Ligaj, Vova Makowski, Anna Maria Olszak, Paulina Stachniuk, 

Klaudia Łubkowska. Paparazzi: Małgorzata Hanc, Tomasz 

Topka, Izabela Zając, Dominika Bednarska, Kuba Rejent, Sylwia 

Chełmińska, Maciej Kołodziej, Kamila Zauzańska, Vova Makovski.

             ElDop
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Żywioły w kadrze 
i na scenie
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Eugeniusz Czarnota - jest wybitnym nauczycielem, działaczem społecznym, a przede 
wszystkim muzykiem i kompozytorem, zasłużonym dla miasta Chełma i powiatu chełm-
skiego.

Urodził się 6 listopada 1933 roku w Godowie, w powiecie puławskim. Naukę w szko-
le powszechnej przerwał wybuch wojny we wrześniu 1939 roku i okupacja niemiecka, 
więc kontynuował naukę w prywatnym domu nauczyciela w formie tajnego nauczania. 
Po zakończeniu wojny, ukończył szkołę podstawową w 1947 roku. Ponieważ wykazywał 
niezwykłe zdolności muzyczne – grał ze słuchu na ustnej harmonijce i na akordeonie, 
więc podjął naukę w Szkole Muzycznej I stopnia w Lublinie (1947 – 1951), następnie  
w Lubelskim Liceum Muzycznym uczył się gry na akordeonie i trąbce (1951 – 1954), po 
czym rozpoczął studia w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie na Wydziale Teorii, 
Kompozycji i Dyrygentury, uzyskując dyplom magistra sztuki (1954 – 1958).

Podczas studiów pracował w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, będąc nauczy-
cielem gry na akordeonie i fortepianie – do połowy 1950 roku. W dniu 1 września 1959 
został zatrudniony w Chełmie w Państwowej Szkole Muzycznej jako nauczyciel przed-
miotów teoretycznych, gry na akordeonie, fortepianie i prowadzenie chóru.

Szybko dostrzeżono jego umiejętności pedagogiczne i artystyczne, bo już w 1974 roku 
powierzono mu stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. To dzięki 
jego staraniom w 1977 roku szkoła uzyskał II stopień nauczania, a w 1980 Państwowej 
Szkoły Muzycznej nadano imię Ignacego Paderewskiego i sztandar szkoły ufundowany 
przez rodziców uczniów.

W roku 1981 zrezygnował ze stanowiska dyrektora szkoły i pracował w tejże szkole 
jako nauczyciel do przejścia na emeryturę w roku 2002.

Od 1950 roku, po osiedleniu się w Chełmie, włączył się w nurt pracy społecznej  
w Towarzystwie Muzycznym (był wieloletnim prezesem tej organizacji) i Stowarzyszeniu 
Miłośników Ziemi Chełmskiej; prowadził amatorskie zespoły muzyczne – żeński zespół 
„Arabeski”, międzyszkolny Chór Chłopięcy i Orkiestrę Symfoniczną Domu Kultury. Dzia-
łał też w Chórze „Hejnał”, a w okresie od 5 października 1971 do 25 sierpnia 1972, zastę-
pował przebywającego na urlopie zdrowotnym dyrygenta i kierownika chóru Mieczysła-
wa Niedźwieckiego. Działał też w innych formach społecznej działalności artystycznej.

Do szczególnych zasług Eugeniusza Czarnoty należą jego muzyczne kompozycje za-
czerpnięte z folkloru ziemi chełmskiej i wierszy poetów. Furorę zrobiła „Suita chełmska 
na chór i orkiestrę” oparta o rodzimy folklor (1962); „Kantata o ziemi chełmskiej” do słów 
Czesława Twardzika (1966), „Miłuję Ciebie” i „Majowa pieśń” (o Trzecim Maju) do wierszy 
Longina Jana Okonia; „W taki czas” i „Tobie śpiewam” do wierszy Kazimierza Eugeniusza 
Steszuka oraz do teksów innych autorów.

Antologia „Nasza pieśń” zawierająca teksty i nuty kompozytorów i poetów chełmskich, 
ukazała się dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego w Warszawie (1966). Kompo-
zycje Eugeniusza Czarnoty znajdują się też w tomiku muzycznym Longina J. Okonia pt. 
„Melodie strun” (1967) i Kazimierza E. Steszczuka „Tobie śpiewam” (1967).

Za twórczość kompozytorską, pracę pedagogiczną i społeczną był wielokrotnie na-
gradzany i wyróżniany. Otrzymał między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Narodowej, Zasłużony Działacz Kultury, Za 
Zasługi dla Województwa Chełmskiego, Nagrodę I I stopnia Ministra Kultury …

Eugeniusz Czarnota swoją pracą i działalnością wpisał się na trwałe w dzieje miasta  
i regionu chełmskiego; kształtował wśród młodzieży i społeczeństwa to co najpiękniejsze 
– wrażliwość muzyczną, estetykę uczuć i dumę narodową z humanistycznych wartości 
jakie niesie sztuka. Eugeniusz Czarnota nadal chętnie służy swoją wiedzą i doświad-
czeniem.

       Longin Jan Okoń

Czerwiec ‘89 - wystawa
Od 30 maja do 29 sierpnia w Małej Galerii Chełmskiej Bibliotece Publicznej przy 
ul. Partyzantów 40 można oglądać wystawę „Na drodze do wolności: 25. rocznica 
wyborów parlamentarnych w 1989 roku w byłym województwie chełmskim”. Wysta-
wa prezentuje niezwykle ciekawe dokumenty ukazujące to przełomowe wydarzenie 
naszej najnowszej historii. Są to m.in.: obwieszczenia wyborcze, wykaz obwodo-
wych komisji wyborczych, afisze, ulotki i plakaty komitetów wyborczych, karty do 
głosowania, protokoły głosowania, prasa z tamtego okresu. Wszystkie dokumenty 
są oryginalne i pochodzą ze zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej oraz Archiwum 
Państwowego w Lublinie Oddział Chełm. Na wystawie znajdują się też wydawnictwa 
współczesne poświęcone wyborom w 1989 r. 

Twórcy Ziemii Chełmskiej

Eugeniusz Czarnota - pedagog, muzyk i kompozytor

Rozmaitości
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Chełmska Biblioteka Publiczna im. 
Marii Pauliny Orsetti corocznie nagradza 
swoich najaktywniejszych czytelników. 
Dotychczas uroczystość taka odbywała 
się w murach biblioteki, w wąskim gronie 
i kameralnej atmosferze. W tym roku Bi-
blioteka postanowiła wyjść na zewnątrz 
i przedstwić wszystkim chełmianom 
największych miłośników książek i pa-
sjo- natów czytania, 

a Dni Chełma 
stały się ku temu 
znakomitą okazją. 
Dyrektor ChBP 
Robert Chełmic-
ki pogratulował 
wyróżnionym 
czytelnikom 
cudownej pasji 
czytania i w 

dowód uzna-
nia  wręczył 

nagrody książkowe oraz pamiątkowe 
statuetki. 

Anna Małysz

Wyróżnienie „Czytelnik Roku 2013” 
otrzymali:
Czytelnicy Biblioteki Głównej
1. Nowicki Michał
2. Kunka Julia
3. Skowron Agnieszka
Czytelnicy Filii Nr 1
1. Natalia Czerwonka  
2. Aleksandra Fotek  
3.  Bolesław Poniat   
Czytelnicy Filii Nr 2
1.  Katarzyna Sława Ostrowska   
2. Dominika Siennicka   
3. Helena Szode   
Czytelnicy Filii Nr 3
1. Julian Drohobylski  
2. Damian Piasecki 
3. Alina Janiuk 

Tytuł: Między Chełmem a Łuckiem 
Obywatelska przestrzeń dialogu 
2003-2013
Redakcja:  Eugeniusz Wilkowski
Stron: 162
Format: 17 x 23,5 cm
Rok: 2014
Wydawca: Drukarnia Arte, Biała Podlska
ISBN: 978-83-61938-50-7
Oprawa: miękka

Tytuł: Wybór niekontrolowany
Redakcja i opracowanie edytorskie: 
Waldemar Taurogiński
Stron: 76
Format: 20 x 20 cm
Rok: 2014
Wydawca: TAWA Taurogiński Waldemar, 
Chełm
ISBN: 978-83-62638-42-0
Oprawa: miękka

Tytuł: Spóźniony Wieczerznik 
Autor: Krzysztof Kołtun
Stron: 114
Format: 13,7 x 20,5 cm
Rok: 2013
Wydawca: Społeczny Komitet Pomocy 
Parafii Rzym. - Kat. w Równem
ISBN: 978-83-929949-9-2
Oprawa: twarda

Tytuł: Dom nasz będzie ogromny 
Autor: Zbigniew Waldemar Okoń
Stron: 36
Format: 14,7 x 20,6 cm
Rok: 2012
Wydawca: Drukarnia Kresowa, Chełm
ISBN: 83-60321-60-4
Oprawa: miękka 

Tytuł: Stygmaty smutku
Autor: Longin Jan Okoń
Stron: 56
Format: 14,7 x 21 cm
Rok: 2013
Wydawca: Sun Solution Sp. z o.o., Chełm
ISBN: 978-83-934976-5-2
Oprawa: miękka

Tytuł: Olśnienia
Autor: Longin Jan Okoń
Stron: 52
Format: 14,7 x 21 cm
Rok: 2013
Wydawca: Sun Solution Sp. Z o.o., Chełm
ISBN: 978-83-934976-0-7
Oprawa: miękka
Tłumaczyły na j. ukraiński: Lilia Bonda-
ruk, Łuck, Ukraina, Tatiana Jakowiuk, 
Łuck, Ukraina

Tytuł: Trzy grosze do wykupu 
Autor: Krzysztof Kołtun
Stron: 80
Format: 12,7 x 20 cm
Rok: 2013
Wydawca: Drukarnia Kresowa, Chełm
ISBN: 83-60321-63-9
Oprawa: miękka

Zbiór tekstów członków Chełmskiej 
Grupy Literackiej „Lubelska 36”: Iwona 
Chudoba, Katarzyna Czubała – Vyborov, 
Robert Gałan, Halina Graboś, Stanisław 
Koszewski, Monika Krajewska, Danuta 
Agnieszka Kurczewicz, Małgorzata Ło-
bejko, Danuta Makaruk, Andrzej Matuła, 
Marek Miszczuk, Anna Nazar, Teresa 
Pyc, Arkadiusz Sann, Waldemar Tauro-
giński, Maria Tokarz, Jerzy Tuszewski.

Chełmska Biblioteka Publiczna za-
prasza do udziału w akcji pn. „Wyślij 
książkę na wakacje”.

Akcja polega na wypożyczeniu dowol-
nie wybranych książek, które wraz z czy-
telnikami pojadą na wakacje. Wybrane 
na towarzyszy podróży książki zostaną 
opatrzone naklejkami z napisem: „Książ-
ka z Chełmskiej Biblioteki Publicznej na 
wakacjach. A book from Public Library in 
Chelm on holidays.” 

Podczas wakacyjnych wojaży czytel-
nicy zrobią fotografie z książkami i prze-
ślą je do biblioteki. Biblioteka z kolei ze 
zgromadzonych zdjęć sporządzi galerię, 
prezentującą różne miejsca na świecie, 
w których były nasze książki.

Celem akcji jest oczywiście promocja 
czytelnictwa oraz zachęcanie, szcze-
gólnie dzieci i młodzieży, do obcowania  
z literaturą w sytuacjach pozaszkolnych, 
nawet podczas wakacyjnych wypraw.

Autorzy najciekawszych zdjęć zosta-

ną nagrodzeni książkami. 
Fotografie należy przesyłać drogą elek-

troniczną na adres: chbp@interia.pl. Na 
zdjęcia czekamy do końca września br.

Przyjdź do biblioteki i wyślij książkę 
na wakacje!

Wyślij książkę na wakacje!Czytelnik Roku 2013 
Chełmskiej Biblioteki Publicznej
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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 Wo-
jewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych (tzw. RIPOK). Na mocy planu dla województwa lubel-
skiego utworzony został region Chełm, do którego weszły: miasto Chełm 
i Rejowiec Fabryczny oraz gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubien-
ka, 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 Pro-
gramu 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”. Realiza-
cję 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 kom-
pleksowego zespołu obiektów, takich jak: 

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, kom-
postowanie odpadów organicznych wydzielonych na linii sortowniczej tzw. 
frakcja podsitowa) oraz odpadów zielonych zebranych selektywnie, przyjmo-
wanie, czasowe magazynowanie i wysyłka do utylizacji zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, przyjmowanie i demontaż zużytego wyposażenia 
gospodarstw domowych (odpadów wielkogabarytowych), przyjmowanie odpa-
dów 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 gospo-
darowania 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 Cemen-
towni Chełm i możliwość odzysku energetycznego w piecach cementowych, 
produkcja paliwa alternatywnego stanowi ważny element zakładu.

Dzięki realizacji projektu budowy zakładu przetwarzania odpadów komu-
nalnych i rekultywacji składowisk odpadów region Chełm wyróżnia się na tle 
sąsiadujących regionów kompleksowym rozwiązaniem problemów gospoda-
rowania odpadami.
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DOKĄD TRAFIAJĄ NASZE ODPADY
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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, „Ga-
leria Fryzur” ul. Pocztowa 26, hotel „Relax”-ul. 11 Li-
stopada 2, HK Hotel „Kozak” – ul. Hrubieszowska 37, 
„ALMED” Specjalistyczne Gabinety Lekarskie ul. Hru-
bieszowska 54a, Hotel „DUET” - ul. Hrubieszowska 54 
a, „LEK-DENT” ul. Wołyńska 32, MSP ZOZ, ul. Wołyń-
ska 11, Stowarzyszenie Twórcze „Pasja” - I Armii W.P. 
19, „SURMED” 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 Wo-
jewódzki w Lublinie Delegatura w Chełmie – pl. Nie-
podległości 1, Salon Fryzjerski „PROFESJONAL” ul. 
Reformacka 28, SP Szpital Specjalistyczny w Cheł-
mie ul. Ceramiczna 1, Przychodnia Specjalistyczna 
ul. Szpitalna 53 B, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Graniczna 2a i ul. I Pułku Szwoleżerów 15 i Galeria 
Atelier Ryszarda Kaczmarskiego ul Lwowska 34.

gazeta dostępna w :

Peron 41 – Pociąg do Kultury 
Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie,  
ul. Pocztowa 41, początek godz. 20.00

Koncerty na scenie głównej zespołów m.in. „Cztery 
Pory Roqu”
Spektakl muzyczno – teatralny piosenek Jonasza 
Kofty pt.: „Rozmyślania na dworcu” w wykonaniu form 
artystycznych Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie
Stacja „FILM” (sala MDK) filmy prezentujące działal-
ność MDK tj.: spektakl „Poobiedne Igraszki”, spektakl 
„Pani M”, film w reżyserii Wojciecha Zakrzewskiego 
„Debiutantka”
Stacja „Radio41” (sala MDK) audycje radiowe zreali-
zowane przez Radiowy Teatr Wyobraźni oraz reporta-
że przygotowane przez formę „ Radio41”
Stacja „Fotografia” („Galeria na Górce” MDK) wysta-
wa wielkoformatowa fotografii autorstwa uczestników 
warsztatów fotograficznych Grupy Paparazzi „Wyspa 
Żywiołów”
Stacja „Obraz” (korytarz i pracownie plastyczne 
MDK) wystawy prac plastycznych uczestników Pra-
cowni Art-Kreska oraz Color Wheel
Stacja „Degustacja” (przy budynku MDK „Peron – 
Przy różach”) degustacja przygotowana przez Restau-
rację „Sto Pociech”
Stacja „Teatr” (sala teatralna MDK) Monodram „Tań-
cząca” reż. Mirosława Majewskiego i Urszuli Korpysz 
w wykonaniu Katarzyny Tomczyk

Muzeum Ziemi Chełmskiej  
im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

ul. Lubelska 55
Zwiedzanie wystaw:

„W kręgu światła lampy naftowej”,• 
„Ktokolwiek nosi cicit na swoim ubraniu, tefilin na • 
swoim ciele i ma na swoich odrzwiach meduzę ten 
niełatwo zgrzeszy”,

Koncert Anny Szałapak godz. 21.00

Chełmski Dom Kultury
koncert na dachu, pl. Łuczkowskiego

godz.19:00 - Koncert zespołu Miąższ

Mocne Kino Nocne  „Django” 
w Centrum Kultury Filmowej - Kino Zorza

od godz. 23:00 - ul. Strażacka 2, bilety 10 zł

Koncert „Opole na BIS”        
od godz. 21.00 - parking za CHDK

Koncert Chórów 
kościół pw. Rozesłania św. Apostołów

godz. 20:00- Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał”, Chór 
Gminy Kurów, Chór „Trecja” ze Świdnika, Zespół Wo-
kalny IMMO PECTORE ze Świdnika
Koncert organowy w wykonaniu Sławomira Kur-
czaby

Chełmska Biblioteka Publiczna  
im. M. P. Orsetti w Chełmie

ul. Pocztowa 40
od godz. 16:00- Warsztaty literackie z książką dla 
dzieci - interaktywna opowieść NAUKA W CODZIEN-
NOŚCI - CIEKAWOSTKI ŚWIATA NATURY - POMPO-
WANIE WYOBRAŹNI (przygotowane przez - Michała 
Zawadkę, Mądrość z Natury)
godz. 19:00 - Spotkanie literackie

Stowarzyszenie Twórcze PASJA w Chełmie 
pracownia ul. I Armii Wojska Polskiego 19

godz. 18:00 - Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych 
do wspólnego malowania różnymi technikami.  Mate-
riały do malowania na miejscu.

Zabytkowa Kopalnia Kredy w Chełmie
godz. 20:30 – 24:00 - Bezpłatne zwiedzanie Zabytkowej 
Kopalni Kredy w Chełmie w odstępach 20-minutowych. 
Goście oprowadzani będą przez przewodników prze-
branych w stroje z minionych epok. W trakcie zwiedza-
nia przewidziane jest spotkanie z duchem Bieluchem i 
białym niedźwiedziem. 

Fundacja na Styku - galeria Atelier 
Lwowska 24

godz.18:00- Wernisaż wystawy fotografii „CHELM 
MIASTO” fotografie Ryszarda Karczmarskiego.
godz.19:00 - Pokazy wykonywania odbitek czarno-bia-
łych przy użyciu tradycyjnego powiększalnika w ciemni 
fotograficznej – otwarcie nowo powstałej w Galerii Ate-
lier ciemni fotograficznej.
godz.19:00 - Warsztaty z technik improwizacji teatral-
nej – w programie seria gier, zabaw słowno – rucho-
wych, zabaw integracyjnych, ćwiczeń opartych ściśle 
o zasady improv.
godz. 20:00 - „Improv Show” w wykonaniu teatru „No 
Potatoes” - spektakl improwizacji teatralnej, w którym 
czynny udział bierze publiczność. Seria gier, scen im-
prowizowanych opartych o sugestie widza.

Kulturalne ZaTańczenie z Estradą 
Dziecięcą

plac pod redakcją Nowego Tygodnia, ul. Lwowska 14
godz. 18:00 – 20:00

Animacje taneczne na bazie baletu klasycznego i tań-• 
ca współczesnego, pokaz rekwizytów baletowych
Animacje taneczne dla dzieci i młodzieży na bazie • 
tańca street dance
Nauka podstawowych kroków hiphop i soul step• 
Występ Estrady Dziecięcej• 
Happening teatralny w wykonaniu Teatru Tańca  • 
i Ruchu Rekontra Estrady Dziecięcej
Konkursy „opowieści taneczne” z nagrodami• 
Nauka kroków i wspólne zatańczenie flashmoba• 
Ułożenie napisu Taniec – Estrada Dziecięca  • 
z uczestników oraz sfotografowanie z okien redak-
cji gazety Nowego Tygodnia

- NIEKTÓRE PROPOZYCJE -


