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2 Wydarzenie

21 września 2014 roku Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, za-
prosiła do Chełma na uroczystości poświęcone księciu Danielo-
wi Romanowiczowi. W przygotowaniach brał udział również  Iwan 
Hrycak Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Stanisław Adamiak 
Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie, Ksiądz Mitrat Jan Łukaszuk 
Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. św. Jana Teologa w Chełmie, 
Fundacja Partnerstwo i Współpraca w Chełmie oraz Towarzystwo 
Ukraińskie w Lublinie.

W 2014 roku przypada 750 rocznica śmierci księcia Daniela Ro-
manowicza, okoliczność ta dała okazję do przypomnienia tej wyjąt-
kowej postaci w historii Chełma, założyciela miasta, a jednocześnie  
ukazania zasług księcia, który w okresie średniowiecza uczynił z 
Chełma znaczący ośrodek europejski.  

Uroczystości rozpoczęły się Liturgią świętą w Cerkwi Prawosław-
nej pw. św. Jana Teologa w Chełmie. Następnie nadane zostało imię 
księcia Daniela, skwerowi przy ul. Lubelskiej 3 w Chełmie. W dalszej 
części, w Centrum Kultury Filmowej „Kino Zorza”, odbył się Koncert 
Przyjaźni w wykonaniu zespołów i solistów z Ukrainy i Polski. Wystą-
pili: Trio of Bandore – Player „Leliya” z Łucka na Ukrainie oraz Zespół 
„Scondicus” z Tych w Polsce. Koncerto-
wi towarzyszyła premiera filmu 
dokumentalnego pt.  „Gród 
imieniem Chełm”, który 
w całości przygoto-
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wali pracownicy Chełmskiego  Domu Kultury. Scenariusz i reżyseria Barbara Szarwiło 
oraz Bartłomiej Kazimierczak, zdjęcia i montaż Przemysław Białasz. Warto zaznaczyć, 
że to pierwszy film poświęcony księciu Danielowi Romanowiczowi oraz,  iż dobrze 
oceniony został przez historyków oraz archeologów prowadzących badania zespołu 
rezydencjonalno – sakralnego z XIII wieku w Chełmie.

Podczas uroczystości Prezydent Miasta Chełm Pani Agata Fisz, złożyła serdecz-
ne podziękowania historykom, archeologom, instytucjom naukowym i organizacjom 
społecznym, za prowadzone w Chełmie badania archeologiczne i analizy historyczne, 
które krok po kroku odsłaniają nam historyczną przeszłość naszego pięknego miasta. 
Dodała, że dzięki temu  zaangażowaniu, jesteśmy jeszcze bardziej dumni z miejsca, 
w którym żyjemy, pracujemy, mieszkamy i z którym wiążemy naszą przyszłość. Za-
znaczyła również, że nasza tożsamość, znajomość miejsca, z którego pochodzimy i 
w którym na co dzień przebywamy, są niezwykle ważne, szczególnie obecnie w dobie 
globalizacji, ważne, by mieć poczucie więzi z miejscem, do którego zawsze chce się 
wracać. 

Pani Prezydent poinformowała, że z okazji uroczystości poświęconych księciu Danie-
lowi Romanowiczowi, wydany został okolicznościowy medal, który wręczyła osobom, 
które przyczyniają się do odkrywania średniowiecznej historii Chełma. Medale przy-
znane zostały dla: Maryny Poroszenko - Prezes Fundacji Petra Poroszenki – fundacja 
finansowała badania w Chełmie, Profesora Andrzeja Buko - Dyrektora Instytutu Arche-
ologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Księdza Prałata Tadeusza Ką-
dziołki - Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej Mariackiej w Chełmie, Iwana Hrycaka 
- Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie, Stanisława Adamiaka - Konsula Honorowe-
go Ukrainy w Chełmie, Wojciecha Wilka - Wojewody Lubelskiego, Profesora Mykoły 
Bewza  - Politechnika Lwowska, Kierownika ekipy ukraińskiej międzynarodowe-
go projektu badawczego Cerkwi Daniela Romanowicza w Chełmie (zdjęcie obok), 
Stanisława Gołuba - archeologa, kierującego pracami badawczymi na Górze Chełm-
skiej, Tomasza Dzieńkowskiego - archeologa, nadzorującego prace badawcze 
na Wysokiej Górce, Zygmunta Gardzińskiego - Przewodniczącego Rady 
Miasta Chełm. Medale wręczono również archeologom ukraińskim reali-
zującym projekt badawczy na Górze Chełmskiej są to Jurij Lukomskij,  
Vasyl Petryk,  Leonti Vojtovycz,  medal otrzymała również Elżbie-
ta Bajkiewicz - Kaliszczuk - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu  
i Turystyki Urzędu Miasta Chełm.

Uroczystości zorganizowane zostały przez Urząd 
Miasta Chełm, Chełmską Bibliotekę Publiczną im.  
M. P. Orsetti, Chełmski Dom Kultury, oraz Mu-
zeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewi-
cza w Chełmie.

E. Bajkiewicz-Kaliszczuk
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W  czwartek 21 sierpnia na wszystkich od-
wiedzających Bazylikę NMP w Chełmie cze-
kała fantastyczna niespodzianka. Podczas 
odsłaniania i zasłaniania obrazu Matki Bożej 
Chełmskiej, usłyszeć można było specjalny 
sygnał dźwiękowy,  który zagrała Chełmska 
Orkiestra Dęta, jedna z form Chełmskiego 
Domu Kultury. Pan Marian Kłysz, kapel-
mistrz orkiestry, w archiwum odnalazł stary 
sygnał fanfar i na jego bazie (prymki na trąb-
kę), wykorzystując intradę do „Gaude Mater 
Polonia” opracował sygnał końcowy. 

Na prośbę księdza Tadeusza Kądziołki, 
Chełmski Dom Kultury zaangażował się w cały 
projekt dokonując w znajdującym się w Chade-
ku Studiu sQuat profesjonalnych nagrań fanfar. 
Wielkie podziękowania należą się  zarówno 
księdzu proboszczowi jak i księdzu Tomaszowi 
Kościkowi z chełmskiej „Górki”, który od począt-
ku pilotował cały projekt. 

Żeby posłuchać fanfar należy wybrać się do 
Bazyliki na pierwszą lub ostatnią mszę świę-
tą, kiedy to podczas ceremonii odsłonięcia lub 
zasłonięcia pojawia się ona za każdym razem. 
Wierni, którzy słyszeli już temat muzyczny 
chwalą go, podkreślając jednocześnie, że na-

daje on należytej powagi i dostojności całemu 
wydarzeniu. 

Obraz Matki Boskiej Chełmskiej to jedno z 
ważniejszych dzieł sztuki bizantyjskiej. Niestety 
nie znamy autora oryginału, który prawdopodob-
nie powstał w X w. Ikona napisana została na płót-
nie rozciągniętym na cyprysowej desce. Ukazuje 
on postać Bogarodzicy, trzymającą Swego Syna. 
Postacie odziane są w ciemnoczerwone szaty, 
z elementami błękitu, gdzieniegdzie przetykane 
złotem. Na posrebrzanym tle widnieją kwiaty. W 
późniejszych wiekach malowidło doczekało się 
złotej sukienki, wysadzanej drogocennymi kamie-
niami. Wymiary najlepiej oddadzą słowa biskupa 
chełmskiego Jakuba Suszy: „Wzdłuż ten Obraz 
Święty na półtora łokcia i mało co nie ćwierć; 
wszerz jest na półpiątej ćwierci; wmiąsz jakoby 
na dwa palce”. Koronowany w 1765 r. przez bisku-
pa Maksymiliana Ryłlo.

Obraz zaginął podczas I wojny światowej. 
Obecnie, w sanktuarium, możemy podziwiać 
replikę wykonaną przez Władysława Ukleję w 
1938 r., która w 1946 r., doczekała się koronacji 
z rąk ówczesnego biskupa lubelskiego, Stefana 
Wyszyńskiego. Oryginał znajduje się w muzeum 
ikony   w Łucku na Ukrainie.

W dniach 26 oraz 27 września  
w Profesjonalnym Studio nagrań 
sQuat w Chełmie odbyły się pierw-
sze w warsztaty wokalne metodą 
Speech Level Singing. W zajęciach 
wzięło udział 12 uczestników. 
Warsztaty prowadzone były przez 
przez trenerów Studia Voice and 
More -  Krzysztofa Biernackiego  
i Mateusza Przedrzymirskiego.

Voice and More największe studio 
doskonalenia głosu w Polsce jest od-
powiedzią na potrzeby wokalistów oraz 
wszystkich zainteresowanych śpiewem. 
Priorytetem studia jest profesjonalne 
szkolenie głosu. Studio współpracu-
je tylko z certyfikowanymi trenerami 
wokalnymi Speech Level Singing, naj-
skuteczniejszej organizacji szkolącej 
wokalistów i nauczycieli śpiewu. 

…jak sami o sobie mówią: W Voice 
and More szkolimy głosy, tworzymy 
muzykę, piszemy teksty, aranżujemy. 
Nasze zajęcia zapewnią Ci profe-

sjonalne wsparcie na każdym etapie 
twórczości, bez względu na poziom 
zaawansowania w sztuce wokalnej.

Organizatorami tego niezwykłego 
przedsięwzięcia był Młodzieżowy Dom 
Kultury w Chełmie oraz Profesjonalne 
Studio nagrań sQuat w Chełmie

Serdecznie dziękujemy  za wspar-
cie w organizacji warsztatów NZOZ 
TOP-MED Szafranek oraz sklepowi 
jubilerskiemu Rubin Reformacka 17.

Marcin

W ubiegłym roku Chełmski Domu Kultury zainicjo-
wał Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów 
Amatorskich. Dlaczego profesjonalnych? Otóż niejed-
nokrotnie teatry amatorskie dorównują swoim poziomem 
teatrom zawodowym, czego żywym przykładem jest 
nasz chadekowski  Teatr Ziemi Chełmskiej. Spotkania 
mają służyć prezentacji poziomu i różnorodności teatrów 
amatorskich, a samym aktorom dać możliwość wymiany 
doświadczeń czy doskonalenia umiejętności na towarzy-
szących spotkaniom warsztatach. 

W tegorocznej edycji spotkań na deskach sceny Cha-
deku zobaczymy:

- Scenę Teatralną Miasta Siedlce z Centrum Kultury i 
Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego w spektaklu „O Piracie 
Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał Przyjaciela”, 

-  Mateusza Nowaka z Lublina w monodramie „Od 
przodu i od tyłu”, 

- Scenę Amatora z Biłgorajskiego Centrum Kultury ze 
spektaklem „Damy i Huzary” Aleksandra Fredro. 

Natomiast Teatr Ziemi Chełmskiej pokaże premierową 
sztukę „Kolacja dla głupca” Francisa Vebera. Zapowiada 
się uczta dla miłośników teatru. Na OSPTA Chadek za-
prasza w dniach od 14 do 16 listopada. Więcej informacji 
wkrótce na www.chdk.chelm.pl.            CHDK

Fanfary w Bazylice!

Szkoliliśmy… głosy czyli I warsztaty SLS

OSPTA po raz drugi
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Gospodynie z całego regionu przybyły 6 września do Chełma, aby wspólnie bawić 
się i rywalizować podczas III Festiwalu Kulinarnego i Energii Kobiecej „Kresowe smaki 
i talenty”. Imprezę zorganizowało chełmskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Razem 
na Kresach”. Współorganizatorami byli: Super Tydzień Chełmski, Urząd Miasta Chełm, 
Młodzieżowy Dom Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przedsięwzięcie reali-
zowane było w ramach projektu finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Chełmie. 
Patronat medialny sprawowało Radio Bon Ton.

Podczas gdy komisje powołane przez organizatorów oceniały kresowe smaki, na sce-
nie zespoły prezentowały swoje talenty. Konkurs artystyczny wygrał Zespół Słowianki z 
Baraków. II miejsce zajął Zespół Koral i Wesołe Kaszkiety, III – Zespół Babie Lato.

Wybór najsmaczniejszych potraw nie był łatwy, ponieważ wszystkie wyjątkowe. W ka-
tegorii nalewek wygrało Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Szansa” 
oraz LGD Promenada S12. II miejsce zajął KGW Bytyń, III – Stowarzyszenie Rozwoju 
Innowacji i Biznesu „Integracja”. Najsmaczniejsze dania mięsne przygotowały panie z 
KGW Dubienka, kolejne nagrody zgarnęły członkinie KGW Teresin oraz  Zespół Koral i 
Wesołe Kaszkiety.

W kategorii „dania rybne” najlepiej wypadły Wesołe Sąsiadki z Kołacz. II miejsce zaję-
ły Babskie Spotkania w Wierzbicy, III – KGW Siedliszcze koło Dubienki.

Dania jarskie ocenione najwyżej przygotowały panie z KGW Boruń, kolejne miejsca 
przypadły KGW Rożdżałów i Stowarzyszeniu Rozwoju Innowacji i Biznesu „Integracja”. 

Najsmaczniejsze sałatki przygotowują panie KGW Baraki. II miejsce w tej kategorii 
zajęły gospodynie z KGW Siennica Różana, III – KGW Siedliszcze koło Dubienki

Najlepsze ciasto upiekły członkinie z KGW Białopole, II miejsce zajął Zespół Śpiewa-
czy Kresowianki, a III – KGW Orchówek.

Oprócz smaków i talentów jury oceniło również stoiska przygotowane przez uczest-
niczki festiwalu.

Tę kategorię wygrało Stowarzyszenie Rozwoju Innowacji i Biznesu „Integracja”. II miej-
sce zajęły zespół Koral i kapela Wesołe Kaszkiety, III miejsce przypadło KGW Dołhobro-
dy.                  AN

Rozmaitości

Podczas tegorocznych wakacji Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Razem na Kre-
sach” zorganizowało osiem spotkań tematycznych w ramach projektu „Super Soboty, 
czyli atrakcje na miejskie wakacje”. Podczas imprez, organizowanych co tydzień na 
placu Łuczkowskiego, dzieci wraz z rodzicami miały możliwość aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. Podczas zajęć uczestnicy brali udział w konkursach plastycznych, 
pogadankach wiedzowych, a także m.in. wspólnych zabawach sprawnościowych. 
Wszystkie formy aktywności nagradzane były upominkami zakupionymi w ramach pro-
jektu współfinansowanego przez Urząd Miasta Chełm.

Najmłodsi mieszkańcy Chełma dzięki stowarzyszeniu wspólnie obchodzili m.in. 
Dzień Czerwonego Kapturka, Światowy Dzień Mleka, Narodowy Dzień Pamięci Po-
wstania Warszawskiego, czy Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich.           AN

Kolorowe Lato 
w Mieście z MDK

Kresowe smaki i talenty 
na Placu Łuczkowskiego

To były atrakcje 
na miejskie wakacje

To był niezwykły czas spędzony z Młodzieżowym Domem Kultury w Chełmie. W 
lipcu odbywały się zajęcia warsztatowe w stałych grupach zainteresowań, spotkania 
i wycieczki. Przez różne formy działalności MDK przewinęło się ponad 1000 dziecia-
ków. Wakacje były także ważnym czasem dla tych wszystkich, którzy stale biorą udział 
w zajęciach MDK. Zespoły ćwiczyły w najlepsze, odbywały się stałe treningi i pokazy. 
A reszta chełmian mogła wziąć udział w teatralnym lecie w mieście, oczywiści również 
zorganizowanym przez MDK, bo MDK Inspiruje!



6 Wystawy

Wrocław 1946. Targowisko na placu Grunwaldzkim w okolicy 
obecnego wylotu ul. Piastowskiej.
Fot. John Vachon, archiwum prywatne Ann Vachon

19 września 2014 w Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej odbył się wernisaż wystawy malarstwa Ja-
rosława Modzelewskiego - jednego z najwybitniejszych i najwyżej cenionych przedstawicieli nurtu figura-
tywnego. Autor prezentacji zaszczycił swą obecnością uroczystość otwarcia pokazu. Wystawa złożona 
z trzydziestu jeden pokaźnych płócien, obejmuje dzieła powstałe po 2001 roku. Trzy z prezentowanych 
obrazów dopiero co opuściły pracownię artysty i mają swoja premierę w chełmskiej przestrzeni muzeal-
nej. Wszystkie prace wykonane zostały w technice tempery żółtkowej na płótnie, która pogłębia kolor i 
przydaje powierzchniom opracowań matowej elegancji. Tematyka skupia się wokół pejzażu, martwej na-
tury, wnętrza (w tym kościelnego), sceny rodzajowej, motywu zaczerpniętego z marzeń sennych, a także 
utworów o charakterze symbolicznym. Czasami malarz prowadzi dyskurs ze sztuką epok minionych, 
czego przekładem jest największe bodajże z pokazywanych płócien zatytułowane „Co? Antagonizm. 
Czym? Zwierzęciem Jacoba Victorsa)”, datowane na 2014 rok. Wystawę w Galerii 72 odbieramy jako in-
trygującą malarską opowieść o wrażliwości i fascynacjach artysty, o tym, co go poruszyło, sprowokowało 
i stało się impulsem do powstania kolejnej kompozycji. 

Galeria 72 prezentuje dokonania współzałożyciela słynnej Gruppy - historycznego już niemal stowa-
rzyszenia artystycznego działającego w latach 1982-1992. Jarosław Modzelewski jest profesorem na 
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1998 został laureatem Paszportu „Poli-
tyki”. W 2004 otrzymał prestiżową Nagrodę im. Jana Cybisa za całokształt twórczości, zaś rok bieżący 
przyniósł mu Nagrodę im. Kazimierza Ostrowskiego, przyznawaną najwybitniejszym malarzom polskim. 
Dzieła tego wybitnego twórcy znajdują się w najważniejszych kolekcjach narodowych w Polsce, a także 
w wielu - publicznych i prywatnych - zbiorach w Polsce i za granicą. 

Kuratorką pokazu jest Jagoda Barczyńska, która przygotowała go we współpracy z Ireneuszem Pra-
dunem.

Wystawę w Galerii 72 można oglądać do 21 listopada 2014.            Jagoda Barczyńska

Dom Spotkań z Historią w Warszawie udostępnił 
Chełmskiej Bibliotece Publicznej znakomitą wystawę 
fotograficzną John’a Vachona Trzy razy Polska, która 
zostanie wyeksponowana wkrótce w nowym budynku 
ChBP.

Wystawa prezentuje ponad 120 nieznanych w Polsce, 
znakomitych zdjęć, amerykańskiego fotoreportera Johna 
Vachona, który w latach 1946, 1956 i 1963 odwiedził nasz 
kraj, a także kilkanaście innych zdjęć wykonanych przez fo-
tografów dokumentujących pomoc udzieloną Polsce w ra-
mach UNRRA. Pochodzą one z archiwów amerykańskich: 
Biblioteki Kongresu USA, Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych oraz prywatnych zbiorów Ann Vachon. Partnerami 
ekspozycji są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

 Vachon po raz pierwszy przyjechał do naszego kraju 
tuż po wojnie; na zlecenie rządu amerykańskiego. Doku-
mentował pomoc, udzielaną Polsce po II wojnie światowej 
w ramach United Nations Relief and Rehabilitation Admini-
stration (UNRRA). Zdjęcia z 1956, wykonane na zlecenie 
magazynu „Look”, ukazują zniszczoną po wojnie War-
szawę i jej mieszkańców podejmujących trud odbudowy 
życia. Vachon fotografował wtedy m.in. w FSO, szkołach, 
szpitalach, teatrach, kawiarniach, muzeach, na zjazdach 
związków zawodowych i w Sejmie. Szczególnie fascyno-
wał go Pałac Kultury i Nauki, symbol zachodzących zmian, 
który uchwycił w wielu kadrach. Podczas kolejnego pobytu 
w Polsce fotograf wykonał dla magazynu „Look” serię kolo-
rowych slajdów. Rzecz unikatowa, jak na okres, kiedy po-
wstał ten materiał. Prawdopodobnie to jedne z nielicznych 
obrazów Warszawy z pierwszej połowy lat 60. wykonanych 
i zachowanych w kolorze. Sekwencją zasługującą na wy-
różnienie jest m.in. seria zdjęć 25-letniej wówczas aktorki 
Beaty Tyszkiewicz. Zasadniczą cześć wystawy (około 80 
zdjęć) stanowią fotografie z roku 1946. 

Wybitne malarstwo Jarosława Modzelewskiego w Galerii 72

John’a Vachona 

Trzy razy 
Polska

Warszawa 1963. Specyficzny 
„klimat” warszawskiego 
„Dzikiego Zachodu”.  
Na jednym z podwórek 
na północny zachód 
od Pałacu Kultury 
(prawdopodobnie okolice ulic 
Łuckiej i Wroniej) spotkało się 
stare z nowym - furmanki  
i samochody warszawa.  
Ten fragment miasta 
był enklawą  „inicjatywy 
prywatnej”, ulokowały się  
tam warsztaty samochodowe 
i ślusarskie. 
Fot. John Vachon, Biblioteka 
Kongresu USA

Warszawa 1946. Ruiny Dworca Głównego. Nowoczesny 
reprezentacyjny gmach, uważany za najnowocześniejszy 

w przedwojennej Europie, budowany w Alejach Jerozolimskich 
w latach 1932–39, Dziś w tym miejscu znajduje się Dworzec 

Śródmieście. Fot. John Vachon, archiwum prywatne Ann Vachon
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Dział Etnografii Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie włączył się 
w obchody Roku Kolberga, realizując zadanie „Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej 
XX wieku”, w ramach programu Kolberg 2014 - Promesa.

Kolberg 2014 - Promesa to konkursowy program dotacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, prowadzony przez Instytut Muzyki i Tańca, który uświetnia obchody 200. 
rocznicy urodzin Oskara Kolberga – folklorysty i etnografa, muzyka, kompozytora, autora 30-to 
tomowego dzieła pt. „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, 
gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Dzieło to ciągle służy za niewyczerpane, a często 
jedyne źródło wiedzy o naszych przodkach i przyczynia się do obserwowanego współcześnie 
odrodzenia kultury ludowej w różnych formach.

Zadaniem ogłoszonego programu było przypomnienie i docenienie wysiłku badawczego 
oraz edytorskiego Kolberga oraz podkreślenie roli tradycji jako nieodzownego elementu 
współczesności.

Projekt muzealny obejmował kilka zadań badawczych, popularyzatorskich i edukacyjnych, 
realizowanych na terenie powiatu chełmskiego. Priorytetowym przedsięwzięciem był konkurs 
na odnalezienie fotografii z lat 1900-1970, obrazujących świętowanie na wsi chełmskiej, którego 
podsumowanie – ogłoszenie wyników odbyło się 24 września br. Na konkurs wpłynęło 680 
zdjęć z sześciu szkół. Jury pod przewodnictwem Grzegorza Zabłockiego wyłoniło spośród 
nich 400 fotografii, spełniających wymogi regulaminowe. Laureatami konkursu zostali: Martyna 
Rostecka z Zespołu Szkół w Okszowie (I miejsce), Magdalena Drzazga z Zespołu Szkół w 
Stołpiu (II miejsce), Damian Siedlecki z Zespołu Szkół w Sawinie (III miejsce). Przyznano także 
47 wyróżnień, które razem z 3 zdjęciami nagrodzonymi prezentujemy na wystawie „Gdyby 
czasem nie zdjęcie, to by się już całkiem nie pamiętało”. Odszukane przez dzieci i młodzież w 
domowych szufladach fotografie, wzbogacone o informacje pozyskane drogą wywiadu, dotyczą 
głównie świąt rodzinnych – chrztów, ślubów, pogrzebów, ale też świąt dorocznych i innych 
wydarzeń z życia wsi.

Otwarciu wystawy pokonkursowej towarzyszyła degustacja potraw regionalnych, 
przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Teresinie. Kulminacyjnym punktem 
podsumowania zadania był koncert zespołów: Nadbużański Klon Zielony z Zanowinia 
oraz Chłopcy kontra Basia z Warszawy. Taki dobór wykonawców był celowy, miał za 
zadanie pokazać, że tradycyjna muzyka stanowi często inspirację dla młodych twórców, i w 
przetworzonej formie jest chętnie słuchana przez młodzież. Świadczy o tym duża, 150 osobowa 
frekwencja na koncercie.

Dodatkową nagrodą w konkursie „Fotografia odnaleziona ...” była wycieczka do Muzeum 
Oskara Kolberga w Przysusze i Muzeum Wsi Radomskiej. Przyznano ją szkole najbardziej 
zaangażowanej w konkursie – Zespołowi Szkół w Sawinie (nadesłanych 250 zdjęć).

Poprzez różnorodne działania, które podejmowane były w ramach projektu zainteresowaliśmy 
jego odbiorców ich „małą ojczyzną”, historią swojej rodziny, miejscowości, w której mieszkają, 
lokalnymi zwyczajami i obrzędami. Poszukiwanie rodzinnych zdjęć, wspólne przypominanie 
osób i wydarzeń na nich utrwalonych oraz okoliczności ich powstania, wzmocniły relacje 
międzypokoleniowe i więzi rodzinne, były też dla młodzieży okazją do poznania przeszłości od 
naocznych świadków. Pozyskane w ramach konkursu zdjęcia wraz z opisami wzbogaciły zasoby 
archiwum etnograficznego muzeum chełmskiego, z którego zbiorów będą mogli korzystać 
wszyscy zainteresowani dawną kulturą wsi chełmskiej.

Fotografie zostaną spopularyzowane poprzez przygotowywane wydawnictwo multimedialne.
Małgorzata Podlewska-Bem

Rok 2014 – Rokiem Oskara Kolberga
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Noc Kultury 2014
Po raz czwarty w Chełmie zorganizowana została Noc Kultury. 

I kolejny raz organizatorzy nie zawiedli mieszkańców miasta oraz 
przybyłych do Chełma gości. Po raz pierwszy gościliśmy Tej Nocy 
artystów zawodowych, wystąpiła Anna Szałapak. Ale tłumy były we 
wszystkich zakątkach miasta, w których organizowane były imprezy, 
a Zabytkową Kopalnię Kredy odwiedziło 645 osób. 

Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, która zapraszała na impre-
zy, jak co roku złożyła pisemne podziękowania za współorganizację 
„Nocy Kultury’2014”. Czytamy w nich, że Impreza ta stała się kultu-
ralną wizytówką naszego miasta. A dzięki zaangażowaniu i pomocy 
wszystkich organizatorów, udało nam się zrealizować tak niezwykłe 
przedsięwzięcie kulturalne, w którym każdy, w jego bogatym pro-
gramie, mógł znaleźć coś dla siebie. Zainteresowanie mieszkańców 
oraz duża frekwencja, są najlepszą recenzją sukcesu tego wydarze-
nia, napisała Prezydent A. Fisz.

Noc Kultury przygotowali:
Urząd Miasta Chełm

Młodzieżowy Dom Kultury
Muzeum Ziemi Chełmskiej

Chełmski Dom Kultury
Parafia Rzymskokatolicka pw. Rozesłania św. Apostołów

Chełmska Biblioteka Publiczna
Stowarzyszenie Twórcze „Pasja”                         

Chełmskie Podziemia Kredowe „Labitynt” 
Fundacja „Na Styku”

Stowarzyszenie Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał”
Stowarzyszenie WeRwA i Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego 

Automobilklub Chełmski
Estrada Dziecięca Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca

Restauracja Mc Kenzee
Pizzeria Da Grasso

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie
Chełmska Grupa Rowerowa

Restauracja „Sto Pociech”
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
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To nie będzie zwykła biblioteka a multimedialne centrum wiedzy i rozrywki 
– zapewniają władze miasta. Powstający w Chełmie obiekt ma być jedną  
z najnowocześniejszych bibliotek w regionie.

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej - czyli 
dokończenie budowy chełmskiej biblioteki głównej przy ul. Partyzantów to 
jedna z najciekawszych miejskich inwestycji ostatnich lat. Składający się z kilku 
segmentów obiekt o powierzchni około pięciu tysięcy metrów kwadratowych 
stać się ma kolejną wizytówką Chełma i miejscem, z którego korzystać będzie 
znacznie więcej mieszkańców.

- Zarówno wygląd budynku jak i jego wnętrze będą robiły naprawdę duże 
wrażenie – zapewnia Prezydent Chełma Agata Fisz - Zastosowane rozwiązania 
architektoniczne oraz wyposażenie nowoczesnej biblioteki sprawią, iż stanie się 
ona kolejnym centrum kultury dla całych rodzin.

Sprzyjać ma temu szeroka oferta placówki. Oprócz podstawowej działalności 
związanej z wypożyczaniem książek, w nowoczesnej bibliotece znajdą się 
tematycznie podzielone pomieszczenia adresowane do różnych grup wiekowych 
i zainteresowań.

- Na przykład całkiem inaczej wyglądać ma czytelnia dla dzieci a inaczej dla 
dorosłych. Natomiast wypożyczalnia audiowizualna zamiast lady z wykazem 
zbiorów stanie się interaktywnym centrum rozrywki – wymienia Robert 
Chełmicki dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti. 

W bibliotece powszechnie dostępne mają być komputery, za pomocą których 
łatwo znajdziemy interesujące nas zasoby, odtworzymy filmy lub posłuchamy 
muzyki na bezpłatnych i dostępnych dla każdego bezprzewodowych 
słuchawkach. Miłośnicy oryginalnego brzmienia czarnej płyty do dyspozycji 
dostaną kilka gramofonów. Nie zabraknie też odtwarzaczy umożliwiających 
skorzystanie ze sporych zbiorów kaset magnetofonowych. Kolejną nowością 
będą stanowiska do grania na konsolach do gier. Umożliwią one korzystanie  
m. in. z gier edukacyjnych, w tym urządzeń interaktywnych.

Ciekawostką będzie na pewno Mini Kino – specjalnie wydzielone miejsce, 
wyposażone w duży ekran i nagłośnienie. Umożliwi to małym grupom lub 
rodzinom spędzenie wolnego czasu na oglądaniu ulubionych filmów lub 
materiałów edukacyjnych. 

- Ideą nowoczesnej biblioteki jest połączenie rozrywki z nauką. Czasy 
zakurzonych książek czytanych w półmroku już minęły. Biblioteka musi być 
kolorowa, interaktywna, zachęcać do spędzania w niej czasu, a nie być 
traktowana jedynie jako punkt wydawania zbiorów. Musimy stworzyć przyjazną 
atmosferę – przekonuje Robert Chełmicki.

Duża rolę odegrać ma w tym wygląd nowej biblioteki. Proste geometryczne 
formy zagospodarowania nowej biblioteki wzbogaci odpowiednia gra świateł. 
Sprzyjać ma to niezwykłej atmosferze panującej w nowoczesnym centrum nauki 
i rozrywki.

- Prace budowlane powinny zakończyć się w październiku, a kolejnych kilka 
tygodni potrwać może wyposażanie obiektu i prace wykończeniowe. Sądzę 
więc, że multimedialna biblioteka zaprezentuje swoje nowe możliwości jeszcze 
w tym roku – zapewnia Prezydent Fisz.

Prace budowlane wraz z wyposażeniem Transgranicznego Centrum Edukacji 
Ekonomiczno - Społecznej wynieść mogą około 10 milionów złotych, z czego 
75% stanowić ma pozyskane przez miasto dofinansowanie z funduszy Unii 
Europejskiej. 

W Chełmie powstaje 
multimedialne 
centrum wiedzy
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Pierwsze półrocze było dla tancerzy Estrady szczególnie łaska-
we,  bo obfitowało w wiele wydarzeń artystycznych i niekwestio-
nowanych zwycięstw.

Sześć grup Estrady Dziecięcej Crazy Kids, White Bears Crew, 
Allegro, Slajd, Swing, Fik uczestniczyło 29 marca 2014 roku w X Spo-
tkaniach Tanecznych Marce Dance w Krasnymstawie pod patronatem 
Lubelskiego Kuratora Oświaty i Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego. W tym roku oprócz kategorii tańca współczesnego 
tancerze spróbowali swoich sił w kategorii Show Dance i okazało się 
z powodzeniem. Grupa White Bears Crew na co dzień pracująca z in-
struktorem Piotrem Czarneckim zdobyła tytuł laureata (I miejsce). Swo-
ją pozycję „niezwyciężonego” obroniła również grupa Allegro, która od 
paru lat na tym konkursie zajmuje I miejsce, tym razem tańcząc swoją 
najnowszą choreografię autorstwa Renaty Jakimiuk pt: „Tristan i Izol-
da”. Z premierową choreografią w kategorii taniec współczesny zmie-
rzyła się również grupa Slajd, która otrzymała wyróżnienie specjalne 
(II miejsce). Puchar za 3 miejsce przywieźli również Estradowicze  z 
Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Taneczne Inspiracje” w Biłgoraju.  
W zupełnie innym charakterze swoich sił spróbowali Estradowicze  
na Scenie Młodych w  Lublinie. Nowa forma, Teatr Ruchu Rekontra, 
kierowany przez Sebastiana Jakimiuka absolwenta studiów Reżyserii 
Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej 
im. L. Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, zaprezentował swój 
spektakl Lokator.  Za ten występ Sebastian Jakimiuk otrzymał nagrodę 
reżyserską za nowatorskie poszukiwanie własnego języka teatralne-
go. W konkursie wzięła również udział  grupa Allegro, która odebrała 
wyróżnienie i gratulacje za czysty stylistycznie spektakl taneczny, 
przywołujący dobre tradycje baletu klasycznego.

Chyba największym przedsięwzięciem był tegoroczny wyjazd 
na tournee do Francji i udział dwóch grup Estrady Slajd i Allegro w 
Międzynarodowym Festiwalu Tańca na zaproszenie dyrektora Konser-
watorium Tańca  w Peronne z  którym Estrada współpracuje od 2010 
roku.  Wyjazd ten był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Urzędu 
Miasta Chełm. Oprócz wielu koncertów w  różnych miastach północnej 
Francji, tancerze zwiedzali  Paryż i wypoczywali nad Cieśniną La 
Manche w Le Crotoy.  Spotkali się również z nowymi władzami miasta 
Peronne, nawiązując współpracę na dalsze lata. Po wakacyjnym 
naładowaniu akumulatorów  czeka choreografów i tancerzy  mnóstwo 
pracy związanej z realizacją projektu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. W listopadzie i grudniu Chełmianie będą mogli  
zobaczyć  spektakl  pt. „Uwierz w bajkę” w wykonaniu tancerzy Estrady 
Dziecięcej.  Tym razem Estradowicze będą się uczyć nie tylko nowych 
technik,  ale też rozwiną swoje talenty recytatorskie i wokalne. Wszyst-
kich chętnych, którzy chcą spróbować swoich sił na scenie serdecznie 
zapraszamy. www.estrada.chelm.pl.              estrada

Estrada na fali sukcesu
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Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lu-
blinie przygotowała Festiwal Muz Słowiańskich 
na początek 70. sezonu koncertowego. Jeden 
wieczór muzyczny w ramach festiwalu – 23 wrze-
śnia 2014 – odbył się w siedzibie Muzeum Ziemi 
Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. 
Inaugurujący to wydarzenie Jan Sęk, dyrektor na-
czelny lubelskiej filharmonii zaprosił publiczność 
do wysłuchania Kwartetu „Renesans” ze Lwowa w 
składzie: Oleksandra Dermenzi – skrzypce, Yulia 
Samarska – skrzypce, Maxim Kravchenko – altów-
ka, Yaroslav Vakuliuk – wiolonczela. 

W programie koncertu kameralnego znalazły się 
utwory kompozytorów z Polski, Ukrainy i Rosji. Me-
lomani wysłuchali „Kwartetu smyczkowego F-dur” 
skomponowanego przez Stanisława Moniuszkę 
(1819-1872), który znany jest jako autor „Śpiewni-
ków domowych” zawierających pieśni do słów po-
etów polskich i obcych oraz do słów ludowych, był 
twórcą opery narodowej (w tym najsłynniejszych 
dzieł: „Halka”, „Straszny Dwór”), operetek, baletów, 
rozwinął formę ballady wokalnej („Świtezianka”, 
„Czaty”, „Trzech Budrysów”). Moniuszko był nie tyl-
ko kompozytorem, ale także pedagogiem, dyrygen-
tem, organistą, dyrektorem warszawskiej Opery.  
Następnie muzycy ze Lwowa wykonali dwa 

utwory kompozytorów ukraińskich: „Kwartet 
G-dur” współcześnie tworzącego Andriya Gna-
tyshyna oraz „Kwartet g-moll” Wasyla Barwiń-
skiego (1888-1963), który zasłynął jako mistrz 
fortepianowych miniatur, uważany jest za ojca 
muzyki kameralnej na zachodniej Ukrainie i wio-
dącego twórcę muzyki pierwszej połowy XX 
wieku, będący jednocześnie pianistą, muzyko-
logiem, nauczycielem, krytykiem muzycznym.  
Na zakończenie spotkania muzycznego w Cheł-
mie artyści w sposób mistrzowski zagrali „Kwartet 
G-dur” opus 3. Aleksandra K. Głazunowa (1865-
1936) rosyjskiego kompozytora, przedstawiciela 
romantyzmu,  działającego w Petersburgu i w Pa-
ryżu. Koncert prowadził Paweł Maciałek z lubel-
skiej Filharmonii.

Wydarzenie to było wyjątkową okazją porówna-
nia stylu utworów kompozytorów słowiańskich, w 
znakomitej interpretacji artystów muzyków Kwar-
tetu smyczkowego „Renesans” ze Lwowa. 

Partnerzy organizacyjni festiwalu to: Stowarzy-
szenie Pisarzy Polskich o/Lublin, Fundacja Villa Po-
lonia, Broker Z. Łazowski, Muzeum Lubelskie, Para-
fia św. Mikołaja „Na Czwartku”, Instytut Muzykologii 
KUL w Lublinie, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. 
Ambroziewicza w Chełmie, UM Chełm.            K.M.

Festiwal Muz Słowiańskich

Strzecha u Wojciecha gościła Magdę Umer, to był przeciepły 
koncert pieśni w wykonaniu arcymistrzyni interpretacji piosenki li-
terackiej. Było fantastycznie, bo artystka zaprezentowała nie tylko 
piosenki z jej najnowszych płyt, ale też zawsze oczekiwane utwory 
ze swego bogatego repertuaru.

2 listopada odwiedzi nas wirtuoz organów Hammonda - Woj-
ciech Karolak. Karolak to legenda polskiego jazzu. Zaczynał 
w 1958 roku w zespole Jazz Believers u boku takich sław jak 
Krzysztof Komeda czy Jan Ptaszyn Wróblewski. Jest muzykiem 
niesamowicie aktywnym, bierze udział w wielu projektach mu-
zycznych. Na chełmskich zaduszkach wystąpi ze znakomitymi 
muzykami: Jerzym Małkiem, Tomaszem Grzegorskim, Arkadiu-
szem Skolikiem. Gościem specjalnym będzie uznawana za jeden 
z najciekawszych, polskich głosów Beata Przybytek.

Po koncercie zapraszamy do DeCaffencji na koncert i jam ses-
sion. Tym razem w kawiarni zagra młoda krakowska formacja Or-
gan Spot z utalentowanym, pochodzącym z Chełma, perkusistą 
Grzegorzem Masłowskim. Mamy cichą nadzieję, że zdopingują 
do wspólnej zabawy starszych kolegów po fachu, co skończy się 
długim nocnym graniem...

UWAGA! Informujemy, że na Zaduszki Jazzowe obowiązują 
dwa rodzaje biletów:

Koncert Karolak Quartet (sala widowiskowa) - 40 zł.
Koncert Karolak Quartet (sala widowiskowa) + koncert Organ 

Spot (DeCaffencja) + Jam Session (DeCaffencja) - 50 zł. Liczba 
miejsc w DeCaffencji ograniczona. Rezerwacji stolików w kawiar-
ni prosimy dokonywać osobiście w recepcji CHDK

Sprzedaż online na www.chdk.chelm.pl oraz CHDK  
i CKF Zorza.

Karolak Quartet 
i Beata Przybytek 

na Zaduszki Jazzowe

Piosenki Hyżego „Na chwilę” czy „Wstaję” 
nie schodzą z pierwszych miejsc list przebo-
jów, nic dziwnego więc, że wokalista otrzy-
mał statuetkę za Najlepszy Radiowy Debiut. 27 
maja 2014 r. ukazał się jego album studyjny pt.  
„Z całych sił”.

Grzegorz Hyży to wokalista o niesamowitej 
barwie głosu i doskonałym poczuciu rytmu. 
Dotychczas do współpracy zapraszał wielu 
doświadczonych poznańskich muzyków. Ze 
swoim projektem odwiedził wiele polskich 
miast, ale jego korzenie muzyczne zawsze 
będą związane z Poznaniem. W kwietniu 2014 
roku ukazał się debiutancki singel Hyżego, „Na 
chwilę”, który dotarł do pierwszego miejsca 
polskiego zestawienia airplay. Grzegorz Hyży 
jest finalistą III edycji programu ‘X Factor’,  
w którym ostatecznie zajął II miejsce.

Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 
24 października o godz. 19, bilet 35 zł. Sprze-
daż online na www.chdk.chelm.pl oraz CHDK 
i CKF Zorza.
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W dniu 15 lipca 2014 roku minęła setna rocznica urodzin, 
a 10 września 65-lecie śmierci Czesława Twardzika. 
Chełmskie czasopisma i radio Bon-Ton odnotowały te 
ważne dla kultury Chełma daty i podały garść informacji 
o życiu i twórczości poety. Ale o Czesławie Twardziku 
można mówić i pisać dożo, bo jego twórczość jest obfita 
i znacząca nie tylko dla regionu chełmskiego.

Czesław  Twardzik  urodził  się  we  wsi  Barki,  w  gmi-
nie  Cyców,  w  rodzinie  małorolnego  chłopa.  W  Chełmie  
uczęszczał  do  Powszechnej  Szkoły  Ćwiczeń  Męskiego  
Seminarium  Nauczycielskiego,  przy  ul. Reformackiej  13  
(1929  –  1931),  gdzie  zetknął  się  z  wybitnymi  nauczy-
cielami  –  Kazimierzem  Andrzejem  Jaworskim,  Zenonem  
Waśniewskim,  Józefem  Kuszem… Dalszą  naukę  chciał  
kontynuować  w  Seminarium,  ale  na  skutek  zdrowia  mu-
siał  zrezygnować  z  tego  zamiaru.  Ukończył   więc   Szko-
łę  Handlową  (1932  –  1935). Z  utalentowanymi  literacko 
seminarzystami  nie  zerwał  kontaktów.  Sam  pisał  wier-
sze;  w  roku  1936  w  ogólnopolskim  konkursie  poetyckim  
ogłoszonym  przez  redakcję  „Żołnierza  Polskiego”  zdobył  
drugą  nagrodę.  I  w  tymże  roku  wydał  debiutancki  tomik 
„Z  pierwszych  szczebli”. Zachęcony   pierwszymi  sukce-
sami  tworzył;  do  roku  1938  powstały  tytuły:  „Harfiarz  
zwiastujący”,  „Odwrócone  oblicze”,  „Olbrzymy  i  karły”,  
„Otchłań”,  „Testament  młodości”… Do  trzech  pierwszych  
tytułów  Tadeusz  Ścibior  zaprojektował  efektowne  okład-
ki,  ale  wybuch  wojny  w  1939  zniweczył  wydawnicze  
plany.

Lata  okupacji  spędził  w  Chełmie;  pracował  do  roku  
1944  w  Magazynie  Zasobów  PKP.  Pisał  patriotyczne  
wiersze  i  bezimiennie,  lub  pod  pseudonimem  Stalbard,  
kolportował  wśród  społeczeństwa  i  publikował  w  pod-
ziemnej  prasie. Wtedy  powstały   „Psalmy  buntownicze” i 
sonety  „Być”,  które  opublikowane  zostały  dopiero  w  roku  
1969.    W  jednym  z  utworów  pisał:

Połączą  się  ludy  Europy,
aż  jeden  wspólny  sztandar 
zjedna  ludzkość  świata…
Ojczyzno,  jakaś  piękna
i  wielka  bez  granic.    
Te  prorocze  słowa  spełniają  się  w  naszych  czasach  

w  postaci  Europejskiej  Unii  Narodów.
Po  wyparciu  Niemców  z  Chełma  w  lipcu  1944  roku  

formowała  się  2  Armia  Wojska  Polskiego  oraz  zorga-
nizowana  została  Oficerska  Szkoła  Artylerii,  do  której  
trafił  Twardzik.  Po  jej  ukończeniu  (jeszcze  toczyły  się  
walki  na  froncie),  w  stopniu  podporucznika  został  skie-
rowany  do dyspozycji  Ministerstwa  Obrony  Narodowej,  
które  stacjonowało  we  Włochach  pod  Warszawą.  Stam-
tąd  w  końcowej  fazie  walk  o  Berlin, dowiózł  meldunek 
Naczelnego  Dowództwa  sztabowi  szturmującemu  stolicę  
Trzeciej  Rzeszy.

Po  zakończeniu  wojny  i  zwolnieniu  się  z  wojska,  krót-
ko  z  rodziną  przybywał  w Polanicy,  po czym  wrócił  do  
Chełma.  Pracował  w  Spółdzielni  Przemysłu  Chemiczne-
go  „Postęp”  (1953  –  1960),  następnie  był  kierownikiem  
Wydziału  Budżetowo-Gospodarczego  w  Powiatowej  Ra-
dzie  Narodowej.

Niżej  podpisany  w  dniu  8  października  1956  roku  
powołał  do  życia  Chełmską  Grupę  Literacką  „Pryzma-
ty”,  złożoną  z  paru  osób  parających  się  literaturę.  Na  
czele  tego  ruchu  stał  utalentowany  Czesław  Twardzik:  
pisał  wiersze  liryczne  i  satyry,  podejmował  próby  ma-
larskie,  komponował  muzykę  i  grał  na  skrzypcach. On  
jako  pierwszy  spośród  „Pryzmatów”  zastał  przyjęty  do  
Związku  Literatów  Polskich.  Prócz  różnorodnych  form  
działalności  kulturotwórczej  członkowie  „Pryzmatów”  
przede  wszystkim  publikowali   swoje  poezje.  Czesław  
Twardzik  wydał  następujące  tomiki  wierszy  lirycznych:  
„Próba  hymnu” (1964),  „Kształt  ziemi” 1965),  „List  z  pla-
nety  nieznanej”  (1965),  „Zanim  ucichnie”  (1969),  „Być” 
sonety  (1969),  „Majdanek  przysięga”  (1970),  „Tu  ziemia,  
woła  człowiek”  (1973),  „Grawitacje”  (1979);  dramat  party-
zancki  „Zielona  rapsodia”  (1966);  dwie  książki  satyrycz-
ne:  „Szopka”  (1965)  i  „Fraszki”  (1972);  zbiór  piosenek  
„Nuty  serdeczne”  (1967),  także  z  własną  muzyką.  

Duże  sukcesy  odnosił  Twardzik  jako  satyryk.  Jego  
skecze,  humoreski  i  wiersze  satyryczne  drukowały  
„Szpilki”  oraz  wystawiały  teatry  kabaretowe –  Buffo,  
Syrena,  Wagabunda  i  Czart.

Na  szczególną  uwagę  zasługuje  liryczna  twórczość  
Twardzik.  Charakteryzuje  się  świeżością  wypowiedzi  
i niezwykłą  melodyjnością.  Świetnie  nadaje  się  do  
deklamacji.  Pełno  w  niej  zachwytów  nad  dziejami  
naszej  ojczyzny.

 Mirrą  posypał  dzieje  uczony  jezuita,
a  konik  polny  słońcem  mogiłę  partyzanta.
Jak  mi  dziś  ta  Rzeczpospolita
pachnie  chlebem  i  macierzanką!
(…)
W  okrzyku  ciebie  nie  zmieszczę,
słowem  cię  nie  powtórzę,
ojczyzno  chwały  i  nieszczęść,
rapsodio  wykuta  w  marmurze.
               („Próba  hymnu”)
A  w  wierszu  pt.  „Powrót”  dedykowanym  „Rodzin-

nemu  miastu”  czytamy:
Wszędzie i  wszystko  –  ulice  czy  cmentarz,
Domy, zaułki,  ogrody,  kamienie  –
Szepcą  mi  wokół  „pamiętasz?… pamiętasz?...”
O,  drogie  miasto!  O,  błękitne  cienie!...
Dziś  wiem:  (choć  fraszkę  przypnę  mu  niekiedy)
Chełm  jest  mi  domem,  skarbcem  mego  Wtedy.
Za  twórczość  literacką,  służbę  wojskową  i  działal-

Twórcy Ziemi Chełmskiej

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny 
Orsetti w Chełmie przygotowuje się do uroczystych 
obchodów 100. rocznicy urodzin Czesława Twardzika, 
wybitnego poety ziemi chełmskiej. Przedsięwzięcie, 
organizowane we współpracy z najbliższą rodziną 
twórcy,  zaplanowano na 21 listopada. Zamierzamy 
zorganizować seminarium poświęcone życiu i twórczo-
ści pisarza, poprzedzone prezentacją multimedialną 
oraz wystawę. Ekspozycja będzie prezentowała foto-
grafie, dokumenty, dorobek literacki Czesława Twar-
dzika w formie wydawnictw i rękopisów, listy, pamiątki 
osobiste. Uroczystości będzie towarzyszyć promocja 
utworów zebranych poety, opublikowanych nakładem 
Wydawnictwa TAWA.

100. rocznica urodzin 
Czesława Twardzika

Czesław Twardzik (1914 – 1979)

Poeta znakomity

Czesław Twardzik. Rys. Tadeusz Ścibior

Czesław Twardzik 
wbija srebrny 
gwóźdż w drzewiec 
sztandaru podczas 
uroczystości nadania 
Zespołowi Szkół 
Zawodowych  nr 4 
imienia Kazimierza 
Andrzeja Jaworskiego 
i wręczenia młodzieży 
sztandaru. 
17 lutego 1976

ność  społeczną  otrzymał  szereg  nagród  i  odznaczeń;  
wysoko  sobie  cenił  następujące: Medal  Zwycięstwa  i  
Wolności  (1947),  Odznakę  Grunwaldu  (1947),  Srebrny  
Krzyż  Zasługi  (1969),  Zasłużony  dla  Miasta  Chełma  
(1961),  Zasłużony  Działacz  Kultury  (1974),  Krzyż  Ka-
walerski  Orderu  Odrodzenia  Polski  (1975)…

Od  paru  lat  zmagał  się  z  ciężką  chorobą.   
W dniu  10  września  1979  roku,  o godzinie  5  rano 
w  chełmskim  szpitalu  przestało  bić  serce  poety,  a  
w  dniu  następnym,  na  cmentarzu  przy  ulicy  Lwow-
skiej  odbył  się  pogrzeb.  Nad  mogiłą,  obok  rodziny,  
zgromadzili  się  przedstawiciele  Związku  Literatów  
Polskich  z  Warszawy  i  Lublina,  członkowie  Grupy  
Literackiej  „Pryzmaty”,  władze  miasta,  kapłani,  dzien-
nikarze,  młodzież  szkolna,  przyjaciele  i  wielbiciele  
talentu  poety…  Potem  mogiłę  pokryły  wieńce,  kwiaty  
i zapłonęły  znicze  pamięci…    

Longin  Jan  Okoń

ilustracje 
ze zbiorów autora
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Róże z Pierii

Autor:  Halina Graboś 
Stron: 88
Format: 20x20
Rok: 2014
Wydawca: Wydawnictwo TAWA 
Taurogiński Waldemar
ISBN 978-83-62638-82-6
Oprawa: miękka

On też jest tylko jeden

Autor:  Jerzy Fryckowski 
Stron: 208
Format: 15,5 x 24,5
Rok: 2014
Wydawca: Wydawnictwo TAWA
Taurogiński Waldemar
ISBN 978-83-62638-62-8
Oprawa twarda

Spacerkiem po Chełmie. 
Opowieści o przeszłości

Autor: Zbigniew Lubaszewski
Ilustracje: Krzysztof Skóra
Str. 238
Format: 24 x 17
Rok: 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo TAWA Tau-
rogiński Waldemar
ISBN 978-83-626338-66-6

Artysta. Rzecz o Tadeuszu 
Ścibiorze

Zebrał: Longin Jan Okoń
Stron: 99
Format: 14,7 x 20,5
Rok: 2014
Druk: Sun Solution Sp.zo.o
Chełmski Klub Literatów „Osnowa”
ISBN 978-83-93-4976-6-9
Oprawa miękka

Chełmski rynek wydawniczy

Kawaleria Dziadka Tudreja

Autor: Zbigniew Waldemar Okoń
Stron: 185
Format: 14,7 x 20,5
Rok: 1997
Drukarnia s.c Wołyńska 55
ISBN 83-907750-0-X
Oprawa miękka

W barwach życia (fraszki)

Autor: Adam Kędzierawski
Stron: 110
Format: 14,7 x 20,5
Rok: 2014
Druk: Sun Solution Sp. z o.o., ul. Piotra 
Skargi 4A, 22-100 Chełm
ISBN 978-83-63749-04-0
Oprawa miękka, klejona

Pod tym tajemniczym tytułem kry-
ją się cykliczne spotkania z DKF-em, 
Filmami wszech czasów i Teatralnymi 
Wieczorami Kinowymi oraz Światowymi 
Scenami Opery i Baletu.

Niejakim preludium była wrześniowa 
projekcja sztuki teatru telewizji Boska 
z Krystyną Jandą w roli głównej. Po-
nieważ forma spotkała się ze sporym 
zainteresowaniem, postanowiliśmy kon-
tynuować wzbogacając o dodatkowe 
elementy. 
16.10 DKF Rewers: Serce lwa, 
 godz. 18:00 
23.10 Teatralny Wieczór Kinowy: Damy  
i huzary, godz. 20:30 
30.10 Światowe Sceny Opery i Baletu: 
niespodzianka... godz. 20:30

Czwartkowe spotkania w Zorzy są al-
ternatywą na spędzenie długich, jesien-
nych wieczorów. Zapraszamy serdecz-
nie! Więcej na www.chdk.chelm.pl.

Nowa propozycja 

CHDK

Chełmski Dom Kultury zaprasza Państwa na długo oczekiwany koncert zespo-
łu Bracia. Ostatni czas przyniósł zespołowi rozgłos, można ich usłyszeć dosłow-
nie wszędzie. Nowy album „Zmienić zdarzeń bieg”, podczas festiwalu w Sopocie, 
otrzymał status Złotej Płyty.

Poprzedni krążek „Zapamietaj” niedługo po premierze zdobył status bestselle-
ra sklepu internetowego empik.com. W plebiscycie Antyradia album zdobył dru-
gie miejsce w kategorii „Płyta Rocku 2009”. W tym samym roku zespół otrzymał 
nominację do nagrody muzycznej Fryderyk w kategorii „Grupa Roku”, a Piotr Cu-
gowski nominację w kategorii „Wokalista Roku”. 

Na stronie zespołu czytamy: „..Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją 
cegiełkę do naszego sukcesu... czyli Wam wszystkim, którzy tę płytę kupiliście, 
którzy przychodzicie na nasze koncerty i nas wspieracie. Dziękujemy! Bracia…”. 
My jako Chadek gratujemy i zapraszamy na koncert. Tego nie można przegapić. 
Koncert Braci 22 listopada, godz. 19, bilet 50 zł. Sprzedaż online na www.chdk.
chelm.pl oraz CHDK i CKF Zorza.

Bracia w Chadeku!

Koncerty Strzecha u Wojciecha
11 października  19:00 Marian Opania
1 listopada  19:00 Marek Dyjak
10 listoapda  19:00 Ed Cherry czołowy amerykański gitarzysta jazzowy 
                   z towarzystwem Arka Skolika (perkusja) 
                   i Adama Kowalewskiego (bass)
7 grudnia  19:00 Katarzyna Groniec
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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.

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych został wybudowany  
w ramach projektu pn. „Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych re-
gionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów”, dofinansowanego z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem projektu 
była: budowa zakładu, rekultywacja 12 składowisk odpadów w obrębie ob-
szaru Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej, edukacja ekologiczna 
oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon”. Reali-
zację 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
ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Reklama
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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, „Tech-
nobud” Hotel Kamena, przychodnie: „Salus” ul. Piłsud-
skiego 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. Hru-
bieszowska 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 De-
legatura w Chełmie – pl. Niepodległości 1, Salon Fryzjerski 
„PROFESJONAL” ul. Reformacka 28, SP Szpital Specjali-
styczny w Chełmie ul. Ceramiczna 1, Przychodnia Specjali-
styczna 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 :

Na wystawie swoje malarstwo prezentują: Anna Na-
zar, Anna Bronicka, Iwonna Drozd, Wojciech Jerzy  Kli-
mowicz, Beata Igras Kozak, Urszula Krzysiak, Elżbieta 
Petruk, Maria Rutkowska, Olga Rutkowska, Monika 
Wolszczak, Halina Wójcik, Jolanta Kujawska, Aleksan-
dra Borowiec, Ewa Król, Edward Tulikowski, Alicja Olesz-
czuk, Adam Rutkowski, Jolanta Jarosz, Barbara Majew-
ska, Monika Kasprzak. Prace  wykonane są najczęściej 
w technice olejnej ale  ich tematyka i sposób wyrażania 
uczuć jest najróżniejszy, jak różni są ich autorzy. 

Wystawa będzie trwała do  15 listopada b.r. w Gale-
rii „PASJA” przy ul I Armii WP 19, w Chełmie  i będzie 
czynna: 

poniedziałek, wtorek, środa - w godz. 16.00-18.00
czwartek, piątek                   - w godz. 10.00-12.00
To trzeba zobaczyć!!! Zapraszają pasjonaci Stowa-

rzyszenia Twórczego PASJA.

Pasjonaci 
zapraszają Kamila Sammler jest aktorką teatralną, fil-

mową i telewizyjną, fotografką, podróżniczką i 
producentką teatralną. 

Fotograficzne obrazy Kamili Sammler są 
atrakcyjne dla miłośnika formy: kompozycje są 
znakomite, zaś dynamika kadrów zaprasza oko 
do permanentnej pracy, po to jednakże, by przy-
gotować grunt pod głębszą analizę, bowiem nie 
dekoracyjność jest jedynym, czy podstawowym 
elementem zestawu, który autorka opatrzyła 
znaczącym tytułem Ja -  cień.  Artystka zdaje 
się zadawać pytanie: kim jesteśmy w swojej cie-
lesności, zagradzając drogę światłu i na chwilę 
– moment – zaznaczając w świecie widzialnym 
swoją obecność? Skoro każda chwila umiera, to 
tym bardziej przemija ulotna wizja cienia, któ-
ry będąc jawnym dowodem na istnienie swojej 
przyczyny, w żaden substancjonalny sposób 
nie daje się ująć jakiejś potwierdzającej formule 
ontologicznej. Cień jest bowiem tylko przelot-
nym wrażeniem optycznym, efemerycznym, 
nietrwałym fantomem w realnym świecie formy 
i materii. WYSTAWA CZYNNA DO 08.11.2014r. 
Galeria Atelier.

Muzyczny prezent na Mikołajki, 6 grudnia, o godz. 18 odwie-
dzi nas legendarna krakowska grupa muzyczna,  z charyzma-
tycznym wokalistą Andrzejem Sikorowskim. Muzycy przygoto-
wali najbardziej znane  i lubiane przeboje. Publiczność usłyszy 
m.in. „Balladę o ciotce Matyldzie”, „Bardzo smutną piosenkę 
retro” czy „ Jeść, pić, kochać”. Bilet: 70 zł. Sprzedaż online na 
www.chdk.chelm.pl oraz CHDK i CKF Zorza.

Pod Budą


