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Święta Bożego Narodzenia to dni wyjątkowe,
niosące dobro i nadzieję.

Proszę przyjąć na ten szczególny czas
serdeczne życzenia zdrowia,

spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności
w każdym dniu Nowego 2015 Roku

życzą

Zygmunt Gardziński
Przewodniczący Rady Miasta

Agata Fisz
Prezydent Miasta Chełm

600 minut ukraińskich filmów, spotkanie z history-
kiem i panel dyskusyjny „Pogranicze w ogniu” który 
przeciągnął się do północy – tak w telegraficznym 
skrócie przebiegał I Przegląd Filmów Ukraińskich 
„Łączy Nas Bug”, który zorganizowała Fundacja 
Partnerstwo i Współpraca oraz Stowarzyszenie In-
tegracji Transgranicznej.

- Chełm to wyjątkowe miejsce, to jedyne miasto po-
granicza, które zachowało swój niepodważalny klimat. 
Dlatego też, gdy tylko narodził się pomysł zorganizowa-
nia pokazów filmów ukraińskich, kinematografii tak nie-
słusznie nieobecnej w naszym kraju, postanowiliśmy zor-
ganizować go właśnie w Chełmie – podkreśla Wojciech 

Kałużyński, pisarz i krytyk filmowy. - Nieprzypadkowy 
był też dobór repertuaru, mimo ograniczonego czasu, 
chciałem możliwie najpełniej przedstawić najciekawsze 
ukraińskie filmy fabularne i dokumentalne.-

- Gratuluję organizatorom odwagi. Wspólna historia 
polsko – ukraińska to temat niełatwy do udźwignięcia  
i bardzo kontrowersyjny. Warto o nim rozmawiać – za-
znaczył doktor Leon Popek z IPN. W pierwszym dniu 
przeglądu (25 października) widzowie zobaczyli „Szczę-
ście ty moje” Siergieja Łoznicy oraz blok filmowy Pogra-
nicze w ogniu, na który złożyły się filmy „Ogniomistrz Ka-
leń” Ewy i Czesława Petelskich i „Zalizna sotnia” Olesia 
Janczuka. Kontrowersyjna tematyka obydwu obrazów 
wywołała ożywioną dyskusję po projekcji, która przecią-
gnęła się praktycznie do północy, bo dopiero przed go-
dziną 24-tą ostatni dyskutanci opuścili salę projekcyjną!

- Przyznam, że chełmska atmosfera bardzo mnie 
urzekła, już dawno nie brałem udziału w tak ożywio-
nej dyskusji po projekcji. Cieszę się ze spotkania z tak 
wyrobioną widownią – podsumowuje Piotr Kotowski, 
filmoznawca, rektor Letniej Akademii Filmowej w Zwie-
rzyńcu.

Drugi dzień przeglądu, niedzielę, 26 października 
2014 roku otworzył film „Chajtarma” w reżyserii Achtema 
Setabłajewa o exodusie Tatarów Krymskich. „Ten, który 
przeszedł przez ogień” to jeden z najciekawszych filmów 
przeglądu – epicka opowieść o losach pilota który roz-

poczyna wojnę bombardując Lwów, jest więziony w nie-
mieckich obozach, a zaraz potem w sowieckich łagrach, 
skąd ucieka, żeby zostać wodzem kanadyjskich Indian ... 
Po filmie Mykhailo Illienki widzowie mogli na deser obej-
rzeć film „Żegnaj Ukraino”, który symbolicznie zamknął 
przegląd filmów ukraińskich w Chełmie.

Organizatorami przeglądu było Stowarzyszenie Inte-
gracji Transgranicznej „Łączy Nas Bug” oraz Fundacja 
Partnerstwo i Współpraca, sponsorami: Bank Zachodni 
WBK, PGO Chełm, PD Co. Oraz Filmoteka Narodowa i 
Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Or-
ganizację wspomogli partnerzy – Miasto Chełm, CHDK i 
Stowarzyszenie Cinemaeurope.

- To już kolejna impreza filmowa, która zorganizowali-
śmy – mówi Wojciech Zakrzewski, prezes Stowarzysze-
nia Integracji Transgranicznej „Łączy Nas Bug” - Nasza 
wspólna z Fundacją Partnerstwo i Współpraca inicja-
tywa jest tylko kolejnym krokiem ku międzynarodowej 
imprezie.

Co ciekawe, tematyka przeglądu zainteresowała nie 
tylko chełmskich kinomanów – Powiem szczerze, że 
chciałam zobaczyć te filmy na dużym ekranie – mówi 
Dorota Pogorzelska, która informacje o przeglądzie „Łą-
czy Nas Bug” znalazła na facebooku i przyjechała do 
Chełma z Sokołowa Podlaskiego. - Trzymam kciuki za 
organizatorów i życzę im siły i determinacji, żeby impre-
zę jeszcze rozwijać!

Dwa dni kinowego święta

Serdecznie zapraszamy 
na kiermasz prac „Papierowe 

Rzeźby” Pracowni „Color Whe-
el” prowadzonej przez Panią 

Elżbietę Krzywicką.
Kiermasz trwa  

od 15 grudnia 2014  
do 10 stycznia 2015 roku  

w godzinach 14.00 - 17.00  
od poniedziałku do czwartku  

w Młodzieżowym Domu  
Kultury w Chełmie,  

ul. Pocztowa 41.

Coś ładnego i miłego
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Wystawa Widziane z bliska, jest drugim z kolei spo-
tkaniem z fotografią Elżbiety Dzikowskiej, jak i samą 
autorką, przygotowanym w przestrzeni Muzeum Ziemi 
Chełmskiej w Chełmie. Pierwszy – sprzed 12 lat (listo-
pad 2002) – pokaz Megality prezentował neolityczne 
menhiry, których tajemnicę próbowała dodatkowo 
zgłębić Hanna Zawa-Cywińska w swej malarskiej in-
terpretacji tematu. Obecna wystawa pozwala nazwi-
sko E. Dzikowskiej łączyć z makrofotografią, która  
w jej przypadku wykazuje znacząco bliskie związki  
z przykładami prac z zakresu sztuki współczesnej. Nic 
w tym dziwnego, bowiem autorka zdjęć jest nie tylko 
znaną podróżniczką, ale także historykiem sztuki, ma 
na swoim koncie wiele książek o wybitnych artystach 
naszych czasów, kuratorką wystaw sztuki najnowszej, 
kolekcjonerką blisko zaprzyjaźnioną z twórcami dzieł, 
zarówno tych figuratywnych, jak i tych ocierających się 
jedynie o granice realności, lub podążających wręcz 
w kierunku abstrakcji. Pamięć i wrażliwość E. Dzi-
kowskiej łączy obrazy różnych części świata z doko-
naniami – rodzimych i obcych – przedstawicieli sztuk 
pięknych. Stąd w swoich fotograficznych utworach nie 
waha się pokazać błotnej mazi, spękań – jak krakelu-
ra – pokrywających wyschniętą połać ziemi, szczelin 
ujawniających w prześwicie drugą stronę kurtyny, fak-
tur kory różnych gatunków drzew, układów przyrostu 
słojów pni, ulotnych jak chwila struktur piasku czesa-
nego wiatrem, rozlewisk wody o zmiennej dynamice 
form, kolorów i zadziwiających odbiciach światła. Każ-
dy kolejny kadr utwierdza nas w przekonaniu, że źródeł 
sztuki nieprzedstawiającej należy szukać w naszym 
najbliższym otoczeniu.

Prezentacja fotografii Elżbiety Dzikowskiej w Galerii 
72 chełmskiego muzeum porusza wyobraźnię odbior-
ców, pozwala zrozumieć jak nastrój natury zmienia się 
w zależności od pory dnia, roku, kąta padania świa-
tła, temperatury, stopnia wilgotności, zamglenia czy 
przejrzystości powietrza. Wystawa ta stymuluje nas do 
bliskiej i wnikliwej obserwacji uroków tego świata, uwy-
pukla jego piękno, zachęca do dbałości o jego urodę, 
by nie stracił jej dla potomnych. 

Jagoda Barczyńska
Kurator wystawy

Widziane z bliska Wystawa fotografii Elżbiety 
Dzikowskiej w Galerii 72 
Muzeum Ziemi Chełmskiej



4 Wystawa

Interesującą, tegoroczną propozycją świąteczną przygotowaną przez Muzeum Ziemi Chełmskiej 
jest wystawa „Rzeczywistość w miniaturze”, która prezentuje zabytkowe domki dla lalek, z prywatnej 
kolekcji Anety Popiel-Machnickiej. Właścicielka tego największego w Polsce, bo liczącego ponad 50 
domków zbioru z zawodu jest reżyserem i scenarzystą. Od 10 lat kolekcjonuje i razem ze swoimi dzieć-
mi restauruje stare domki dla lalek, o których  mówi, że są swoistymi stop-klatkami czasów, w których 
zostały zrobione. Ich uniwersalizm polega na tym, że mogą być nie tylko dokumentem danej epoki lecz 
także wymarzoną zabawką, fascynującym hobby, rodzinną pamiątką.

Oglądając przez uchylone drzwi i okna te miniaturowe wnętrza – pokoiki, sklepiki, apteki możemy 
zaobserwować zmieniające się mody, obyczaje czy sposoby funkcjonowania rodziny,  zmiany zacho-
dzące w technologiach, dekoracjach wnętrz, meblarstwie. 

Kolekcje domków dla lalek (choć wydawałoby się, że przeznaczone tylko dla dzieci) ze względu na 
ukazywane w nich różne aspekty dawnego życia są cenione zarówno przez badaczy kultury, history-
ków, psychologów czy etnografów. Ekspozycja pokazywana w Chełmie zachwycała już zwiedzających 
w kilkunastu muzeach a jej realizacja w Muzeum Historii Katowic otrzymała w 2011 r. nominację do 
nagrody Sybilla, przyznawanej przez MK i DZN.

Na chełmskiej wystawie zobaczyć można kilkaset elementów wyposażenia (np. lalki, zastawy stoło-
we, wanny) oraz 37 kompletnych domków, m.in. edwardiański salon ślubny z 1900 r., aptekę  z lat 1910-
20, niemiecką klinikę dla zwierząt z 1930 r., sypialnię art deco z 1915 r., klasę szkolną z 1935 r. z terenu 
Mazur czy czterostronny  dom Miss Hope, wykonany w Londynie na zamówienie polskiego lotnika  
z dywizjonu 303, posiadający 7 w pełni wyposażonych pokoi i dwupoziomową klatkę schodową. 

Ciekawa jest historia domków dla lalek. Pierwszy odnotowany w dokumentach dom pochodzi z 1558r. 
Albrecht V Bawarski zamówił go dla swojej córki. Niestety spłonął on 89 lat później. Dużą popularność 
domki zyskały w XVII i XVIII w. w Niemczech, gdzie były traktowane jako „zabawki edukacyjne” oraz w 
Anglii. W I poł. XVII w. modne były kuchnie norymberskie, we Francji saloniki, w Niemczech – głównie 
sklepy, a we Włoszech – miniatury religijne (zakrystie, kościoły, klasztory). Na wystawie prezentujemy 
celę zakonnicy. Holandia słynęła z tzw. domków kredensowych. Przeszklony z przodu kredens, w 
środku zawierał miniaturowe meble. W dniu ślubu narzeczony ofiarowywał swej wybrance kopię jej 
domu , by złagodzić tęsknotę za rodziną. Zapotrzebowanie na domki było tak duże, że rzemieślnicy 
je produkujący zrzeszeni byli w oddzielnym cechu. Na podstawie domków można prześledzić też hie-
rarchię społeczną danej epoki. W wielu zamożnych domach stawiano w salonach makiety domów, 
aby pochwalić się bogactwem, bowiem domki były bardzo drogie. Z czasem pojawiły się tańsze, dużo 
mniejsze „zestawy pokojowe”. Masowa produkcja nastąpiła w XIX w., w chwili rozwoju barwnej litogra-
fii. Domki produkowano z papieru i kartonu, co znacznie obniżyło cenę. Lata 50.XX w. to już masowa 
produkcja domków z blachy i plastiku. Głównymi ich producentami były wytwórnie w Niemczech, Anglii, 
Stanach Zjednoczonych oraz w krajach skandynawskich.

Warto jeszcze wspomnieć o najsłynniejszym domku-angielskim Domku Lalek Królowej Marii, z lat 20. 
XX w. Stworzyli go dla królowej jej poddani, wdzięczni za okazaną pomoc w czasie I wojny światowej. Jest 
to replika zamku Windsor w miniaturze. Tworzyli go wybitni malarze, rzeźbiarze, rzemieślnicy (łącznie 
70 osób). Praca trwała 3 lata. Zadbano o najdrobniejsze szczegóły – windy, kanalizację, dzieła sztuki,  
w garażach stoją samochody na silniki spalinowe a w piwnicach leżakują butelki z prawdziwym winem.

Zapraszamy wszystkich – tych małych i trochę starszych chełmian do obejrzenia kolekcji domków 
dla lalek. Przekonacie się Państwo, że szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia  domki te 

mają magiczną moc, która potrafi przenieść  nas w beztroski okres dzieciństwa.   
               Małgorzata Podlewska-Bem

Informacje o historii domków dla lalek opracowano na podstawie strony internetowej 
prowadzonej przez Anetę Popiel-Machnicką: www.belleepoque.pl.

Rzeczywistość w miniaturze
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Niezwykły wieczór jazzowy zafundowała mieszkańcom Chełma Państwo-
wa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Chełmie. Trzech znakomitych muzy-
ków grających pod szyldem Nahorny Trio zagrało w małej sali koncerto-
wej przy Lubelskiej 3. Koncert odbył się 15 grudnia.

Włodzimierz Nahorny to postać nie mająca sobie równej na polskiej scenie 
jazzowej. Pianista, saksofonista, kompozytor i aranżer muzyki jazzowej, rozryw-
kowej, teatralnej i filmowej. Jest absolwentem PWSM w Sopocie. Zdobył wiele 
nagród na konkursach i festiwalach w Polsce i za granicą. 

Jest kompozytorem najsłynniejszej, powojennej, polskiej piosenki „Jej Por-
tret”. Ma na swoim koncie współpracę z legendarnym gdańskim BIM-BOMEM, 
z zespołami Andrzeja Trzaskowskiego, Andrzeja Kurylewicza i wreszcie z Bre-
akoutami w okresie ich największej popularności.

Działające od 1993 r. trio (z Mariuszem Bogdanowiczem na kontrabasie i Pio-
trem Biskupskim na perkusji) jest bazą jego formacji i projektów fonograficznych. 

Muzyka Nahornego to poezja, romantyzm i refleksja. Jego życiorys to niemal 
cała historia polskiego jazzu. Od samego początku kariery, od debiutu, wzbudza 
powszechne uznanie. Wybitny, niepowtarzalny kompozytor, jeden z pierwszych 
polskich multiinstrumentalistów. Jego idiom to pojęcie tak szerokie jak nieskoń-
czony jest wachlarz jego artystycznych doświadczeń. Mimo światowej kariery 
jest człowiekiem o niespotykanej wrażliwości i skromności, jednocześnie pełnym 
energii i nowatorskich koncepcji. Przez krytyków nazwany Chopinem jazzu.

O zaletach artysty i jego muzyki mogli przekonać się wszyscy ci, którzy  
w poniedziałkowe popołudnie zdecydowali się przyjść na koncert do szkoły mu-
zycznej. Był to pierwszy, miejmy nadzieję, że nie ostatni występ tego znakomi-
tego trio w naszym mieście. 

Artyści zagrali m.in. utwory które znalazły się na najnowszej płycie forma-
cji. Chełmianie usłyszeli m.in. kompozycję „Heroes”, która napisana została 
na rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Utwór ten powstał w związku  
z zaproszeniem Nahornego w 2009 r. do udziału w festiwalu „Jazz na Starówce”.

 - Mój koncert odbywał się 1 sierpnia w 65. rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego, uznałem to za zobowiązanie i napisałem utwór poświęcony bo-
haterom powstania - powiedział w jednym z wywiadów kompozytor.

Publiczność usłyszała także wiązankę melodii kurpiowskich, nawiązujących do 
muzyki ludowej – „Macie dziadku grosik”, „Jakem jechał tyś na ganku stojała”, 
„Mamo moja mamo”. Podczas koncertu można było również posłuchać na żywo 
przepięknego utworu zatytułowanego „Kocham O’Keeffe”, który napisany został 
przez Nahornego do spektaklu teatralnego w reżyserii Krzysztofa Kolbergera. 
Sztuka Lanie Robertsona nawiązuje do związku Giorgii O’Keeffe - znanej malarki 
kwiatów erotycznych i słynnego fotografa amerykańskiego Alfreda Stieglitza„

Na chełmskim koncercie nie zabrakło również utworu „I’ll Remember Decem-
ber”, który upamiętnia czarną kartę naszej historii, ale i emanacje patriotycznych 
postaw – wprowadzenie stanu wojennego.                    AN

Wydarzenie

Trio Nahornego 
po raz pierwszy w Chełmie



6 Jubileusz

21 listopada 2014 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti uro-
czyście obchodzono 100. rocznicę urodzin Czesława Twardzika, aktywnego i wybitne-
go twórcy, silnie związanego z Chełmszczyzną i tradycją literacką regionu. Pisarz był 
nie tylko autorem znakomitych utworów poetyckich, ale także życzliwym człowiekiem, 
obdarzonym urokiem osobistym i poczuciem humoru.

Uroczystość zainicjowano złożeniem wieńca na grobie poety w imieniu Prezydent 
Miasta Chełm Agaty Fisz. Kwiaty na płycie nagrobnej złożył Robert Chełmicki, dyrektor 
ChBP w towarzystwie najbliższej rodziny literata, zmarłego przed 35. laty.

Przedsięwzięcie, objęte patronatem Prezydenta Miasta Chełm, zostało zrealizowa-
ne we współpracy z rodziną wybitnego Chełmianina. Po południu w sali konferencyjnej 
ChBP odbyło się seminarium literackie ph. „Twórczość Czesława Twardzika – krzyk 
historii, śpiew przyszłości”. Spotkanie poświęcone poecie było okazją do promocji 
książki, opracowanej przez Waldemara Taurogińskiego, poruszającego wspomnienia 
Longina Jana Okonia i niezwykle żartobliwego wystąpienia Stanisława Koszewskie-
go, przypominającego spuściznę satyryczną chełmskiego twórcy. W liryczny nastrój, 
licznie zgromadzone audytorium, wprowadził Marek Miszczuk, wykonując piosenki 
skomponowane do słów poety oraz znakomita interpretacja wierszy Czesława Twar-
dzika, zaprezentowana przez Teresę Pyc. Autor kilkunastu książek przywoływany był 
we wspomnieniach córki i syna oraz innych członków rodziny.

Obchodom towarzyszyło otwarcie wystawy „Znów wchodzę do sezamu cichej biblio-
teki”, stanowiące kontynuację sentymentalnej podróży po życiu i twórczości Czesława 
Twardzika. Ekspozycja prezentowała fotografie, dokumenty, dorobek literacki Czesła-
wa Twardzika w formie wydawnictw i rękopisów, listy, plakaty, przedmioty osobiste  
i pamiątki z podróży zagranicznych.

Publikacja upamiętniająca literata, zatytułowana „Czesław Twardzik: poeta i satyryk”, 
ukazała się na rynku wydawniczym w serii „Portrety Twórcze Chełmskich Literatów”. Za-
wiera opracowanie dotyczące biografii i spuścizny literackiej poety, uzupełnione fotogra-
fiami oraz wybór tekstów poetyckich i satyrycznych. Książka została wydana w twardej 
oprawie, jest dopracowana i efektowna edytorsko. Można ją zakupić w księgarni TAWA.

100. rocznica urodzin Czesława Twardzika
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To był wieczór poezji i dobrej muzyki. W chełmskiej Galerii „Atelier” odbył się 
II Ogólnopolski Festiwal Bardów „Ballada o…” organizowany przez miejscową 
Fundację Wspierania Kultury „Na Styku”. Jako gwiazdy wystąpili znani bardo-
wie: Tolek Muracki i Piotr Bzowski. Świetnie wypadli także uczestnicy konkursu

- Ten festiwal powstaje dzięki pasji zaledwie kilku osób, ale jego atmosfera jest uni-
katowa – zapewnia Maciej Dziewulski, wokalista i muzyk zespołu Ofensywa Brunetów, 
zdobywca drugiej nagrody na ubiegłorocznej edycji chełmskiego festiwalu. – Występo-
wałem na wielu podobnych imprezach. Na kilku udało mi się – m.in. wraz z zespołem 
– zdobywać nagrody. Ale tylko w Chełmie jest jakaś fantastyczna, poetycka aura. Nie 
umiem powiedzieć z czego ona wynika. To jakaś magia!

- Śpiewam od zawsze w wielu zespołach i chórach. Jest to jednak pierwsza nagro-
da, którą zdobyłam jako solistka. Bardzo się z niej cieszę. Poznałam też lepiej Chełm 
i jego zabytki. To świetne, niedoceniane miasto! – dodaje Kinga Popytak z Zamościa, 
zdobywczyni pierwszego miejsca oraz lauru „Kredowej nuty” na tegorocznym festiwalu 
„Ballada o…”. 

Festiwal odbył się w chełmskiej Galerii „Atelier” 25 października. Gwiazdami te-
gorocznej edycji byli Tolek Muracki, poeta, autor znakomitych tekstów piosenek oraz 
tłumaczeń m.in. utworów Jaromira Nohawicy. Na chełmskiej scenie zaprezentował au-
torski recital pt. „Moja wyspa”.

Wystąpił też Piotr Bzowski, również poeta, bard i multiinstrumentalista. Obu muzy-
kom towarzyszył na scenie Michał Rapka, znakomity kontrabasista. To nie wszystko. 
Kolejny recital zaprezentował Bogdan Nowak, zwycięzca ubiegłorocznej edycji Festi-
walu „Ballada o…” (także zagrał autorskie piosenki, w tym specjalnie skomponowany 
na ten występ „Hymn błagalny o przerwanie deszczu”).

Publiczność przyjęła wszystkie występy burzą oklasków. Szybko nauczyła się też 
refrenów niektórych piosenek. Śpiewano je potem gromko, razem z bardami. Artyści 
byli tym zachwyceni.  

Podczas festiwalu odbył się także konkurs piosenki. W tym roku zakwalifikowało się 
do niego ośmiu wykonawców. Pierwsze miejsce zdobyła Kinga Popytak z Zamościa 
(brawurowo zaśpiewała piosenki „Szarawo” oraz „W głowie się nie mieści…”, drugie 
zdobył Łukasz Maziarczyk (także z Zamościa), a trzecie – zespół „5:42” z Lublina. 
Wyróżnienie jury przyznało także Markowi Miszczukowi, utalentowanemu bardowi  
z Chełma.

Festiwal trwał w sumie kilkanaście godzin. Na pewno wielu miłośników dobrej, gita-
rowej muzyki oraz poezji zapamięta go na długo. 

Festiwal zorganizowano przy wsparciu Urzędu Miasta Chełm.
Jarosław Buczek

Magia w Galerii Atelier



8 Koncertowy Chełm

Beata Przybytek 
ChDK, 2 listopada

Katarzyna Groniec
Strzecha u Wojciecha 
7 grudnia

Justyna Steczkowska
ChDK, 10 października 

The Analogs
Klub Atmosfera

21 listopada

Bimber Boys
ChDK, 12 grudnia

Wojciech Karolak 
ChDK, 2 listopada
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Ed Cherry
Strzecha u Wojciecha 

10 listopada

- IV Chełmski Festiwal Szantowy -
ChDk , 4 października

Marek Dyjak
Strzecha u Wojciecha

1 listopada
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Za nami II edycja OSPT-y. W tym roku postanowiliśmy wzbogacić program imprezy                  
o reportaż filmowy oraz o przedstawienie dla najmłodszych miłośników teatru. 

Tegoroczne Spotkania otworzył spektakl „Ostatnia miłość”, który widzowie mogli zobaczyć 
w wyjątkowej obsadzie: Samuel Atzmon Wircer, Stefan Szmidt, Alicja Jachiewicz Szmidt, 
Ewa Kozłowska. Adaptację opowiadania I. B. Singera poprzedził film „Próby” wyświetlony  
w CKF Zorza, ukazujący przygotowania aktorów do tego właśnie przedstawienia. 

Prezentacje amatorów rozpoczęła Scena Amatora Biłgorajskiego Centrum Kultury.  
W ich wykonaniu obejrzeliśmy klasyczną komedię „Damy i huzary”, która przeniosła nas  
w barwne realia fredrowskiej epoki. Role brawurowo zagrane przez aktorów - amatorów 
wpisały się doskonale w inscenizacyjne i reżyserskie rozwiązania Stefana Szmidta i Alicji 
Jachiewicz. 

Sobotni wieczór, natomiast bez wątpienia należał do Mateusza Nowaka. Jego mono-
dram „Od przodu i od tyłu” nie pozostawił widza obojętnym. Treść monodramu skoncen-
trowana była wokół XVIII-wiecznej Polski w przededniu jej upadku. Scenariusz do tego 
spektaklu powstał na podstawie niedoszłej pracy doktorskiej  Karola Zbyszewskiego, który  
wyśmiewa z równą werwą polityków ze zwalczających się obozów, duchowieństwo, woj-
sko, nie oszczędzając też króla ani głównego bohatera, autora „Powrotu posła”.

Ku radości najmłodszych widzów w niedzielne południe na scenę Chadeku zawinął sta-
tek Pirata Buciora i jego załogi. Teatr Es po raz pierwszy ale, mamy nadzieję, nie ostatni 
gościł w Chełmie. Aktorzy z Siedlec potwierdzili główne założenie naszej imprezy, że teatr 
amatorski może funkcjonować na poziomie zbliżonym do profesjonalistów.

Spotkania zakończyliśmy przedpremierowym pokazem „Kolacji dla głupca” Francisa 
Vebera w reżyserii Przemysława Gąsiorowicza. Teatr Ziemi Chełmskiej jak zwykle zgro-
madził komplet publiczności, która dała się wciągnąć w historię niezbyt rozgarniętego księ-
gowego zaproszonego w roli ofiary na tytułową kolację.  

Mamy nadzieję, że ta francuska komedia, która  od razu po premierze stała się wielkim  
hitem przypadnie do gustu również chełmskiej publiczności i na stałe wejdzie do repertu-
aru naszego Teatru.

W ramach OSPT-y odbyły się również warsztaty z improwizacji teatralnej, które popro-
wadził Przemysław Buksiński. Nauczyciele i instruktorzy przygotowujący młodzież i dzieci 
do konkursów recytatorskich mieli okazję do uczestnictwa w warsztatach pod okiem Ma-
teusza Nowaka.

Jeszcze raz dziękujemy publiczności za wspaniałe przyjęcie naszych gości!

II Ogólnopolskie Spotkania 
Profesjonalnych Teatrów Amatorskich

Tym razem na deski Chadeku  
trafiła francuska komedia Francisa 
Vebera  „Kolacja dla głupca”, która 
swoją światową premierę miała w 

1993 roku w Paryżu. Sztuka ta  od 
razu stała się wielkim  hitem i do 
dziś jest wystawiana  przez setki 

teatrów na całym świecie. - We 
wtorkowe wieczory grupa za-

możnych kolegów, ludzi sukcesu, 
urządza sobie „kolacje dla głupca” 

- konkursy, na które każdy z nich 
musi przyprowadzić wyjątkowego 
nieudacznika. Tytułowy „Głupiec” 

czyli Francois Pignon to niezbyt roz-
garnięty księgowy, który ma stać się 

kolejną ofiarą tej dziwnej zabawy. 
Nie wszystko jednak potoczy się 

zgodnie z planem…- rysuje fabułę 
Barbara Szarwiłło.

Reżyserował Przemysław Gąsio-
rowicz, obsada: Francois Pignon- 

Andrzej Kuczura, Pierre Brochant- 
Sławoj Czarnota, Christine Brochant 

– Barbra Szarwiło, Just Leblanc- 
Zbigniew Moskal, Marlen- Agnieszka 

Szkoda, dr Archamboud- Andrzej 
Kosiniec i Lucien Cheval- Mirosław 

Majewski.

Łatwostrawna 
premiera
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Na samo wspomnienie o Julianie Bajkiewiczu, 
uśmiech pojawia się – jak odruch bezwarunkowy – na 
twarzy każdego, kto Jego znał, spotykał się z nim, do-
świadczał radości wymiany myśli i rozmowy. Miałam 
przyjemność współpracować blisko z artystą przez 
ostatnich czternaście lat jego życia. Na samym starcie 
mojej pracy w Dziale Sztuki chełmskiego muzeum, po-
znałam twórcę, który  już wówczas opromieniony był 
sławą jednego z najznamienitszych przedstawicieli ro-
dzimej sztuki samorodnej. Jego dojście do malarstwa 
prowadziło krętymi ścieżkami, a można nawet zaryzyko-
wać stwierdzenie, że ta profesja Jemu się przydarzyła, 
była zrządzeniem losu, choć nie do końca przypadkowa. 
Bo czyż może być nie dającym się przewidzieć zdarze-
niem, że emerytowany topograf decyduje się na kupno 
farb akwarelowych i bloku rysunkowego, by w ukryciu, 
z dala od ludzkich oczu, rozpocząć wędrówkę po mie-
ście, poddawać analizie jego relacje przestrzenno-ar-
chitektoniczne, dokonywać wyboru miejsc najbardziej 
go wzruszających, a następnie cały ten melanż emocji 
i obserwacji starać się przenieść i zakomponować na 

kartce papieru? Pan Julian wciąż podkreślał, że począt-
ki swego malarstwa zawdzięczał – próbującemu wypro-
wadzić go z nerwicy – doktorowi Dankiewiczowi, który 
jako antidotum przeciw nudzie podpowiedział mu trzy 
rodzaje zajęć: łowienie ryb, zbieranie znaczków i malo-
wanie obrazów. Bajkiewicz zdecydował się na ostatnią  
z propozycji, bo z pewnością instynkt podpowiedział mu, 
że jest to wybór właściwy, zgodny z jego temperamen-
tem i zainteresowaniami. Przechowywany w zbiorach 
muzealnych zespół jego pierwszych akwareli, świadczy 
o tym najlepiej. Czas, w jaki trafił ze swoim malarstwem, 
bardzo mu sprzyjał. W latach 60. i 70. minionego wieku, 
przywiązywano wielką wagę do twórczości nieprofesjo-
nalnej, trwała wręcz moda na wytwory artystów samo-
uków, którzy często – tak jak w przypadku J. Bajkiewicza 
– swą przygodę ze sztuką rozpoczynali w jesieni życia. 
Dołączenie do grona malarzy tzw. „naiwnych”, nieuczo-
nych w swojej profesji, dodało chełmskiemu twórcy na 
tyle odwagi, że szybko opanował pracę w technice olej-
nej na płycie pilśniowej, na której powstała większość 
jego obrazów. Tajniki nowej formy wypowiedzi artystycz-
nej odsłonił przed nim Jerzy Grosman, o czym pamięć  
i wdzięczność Pan Julian zawsze głęboko nosił i podkre-
ślał. Od tamtego momentu stworzył około tysiąca prac, 
utrzymanych najczęściej w formacie 40 x 60 cm, które 
sugerują, że ich autor był ekstrawertykiem o wyraźnym 
nastawieniu epickim, opowiadającym o rzeczach widzia-
nych, przeczytanych lub zasłyszanych. Jego niewielkich 
rozmiarów barwne kompozycje były pochodną bezpo-
średniej i wnikliwej obserwacji natury, która z czasem 
zaczęła mieszać się z nabytą wiedzą o budowie obra-
zu, czerpaną z nauk miejscowych instruktorów, rzadziej 
z fotografii, pocztówek, ilustracji książkowych. Tak jak 
większość malarzy prymitywistów, wyznaczał sobie 
konkretnie sprecyzowane zadanie, któremu wszystko 
podporządkowywał: układ kompozycyjny, sposób przed-
stawiania architektury w kontekście pejzażu, obecność 
postaci dla ożywiania sceny (tzw. sztafaż), komentarz 
słowny, który miał naprowadzić na właściwy odbiór 
dzieła, a całość okraszał kolorem, do którego miał słuch 
absolutny. Interesowała go stara architektura o cieka-
wych rozwiązaniach zdobniczych, gdzie nie uszły jego 
uwagi bogato profilowane  gzymsy, boniowania kamie-
nic, podpory w formie filarów, wyraziście zarysowane 
portale oraz hełmy wieńczące  dumnie całość budowli 
sakralnych. Z lubością akcentował szczegóły konturem, 
zapewniając swoim pracom rytm i dekoracyjność. Kolory 

zestawiał intuicyjnie, na zasadzie jasności i temperatury, 
wykazując szczególne upodobanie do barw czystych  
i ciepłych. Dla jego malarstwa charakterystyczna była 
typizacja postaci, które traktował schematycznie, w uję-
ciach en face lub z profilu. Chętnie sięgał po zdobienia, 
wzory i desenie, a ornamentyka powodowała, że ta sztu-
ka stawała się niezwykle dekoracyjna. Jego pola zdobiły 
zagony maków, słoneczników, lub po prostu intensyw-
nie usiane plamki kolorów, gdzie trudno było rozróżnić 
gatunki upraw. Tworzyły one rodzaj barwnych kilimów, 
ozdobnych dywanów, rozpostartych w etnograficznie 
potraktowanym pejzażu wiejskim. Na płotach rozwieszał 
żywe w kolorach pasiaki, wodę pokrywały nenufary, tu  
i ówdzie krążyły po niej stadka gęsi, a jeśli kompozycji „ro-
biło to lepiej”, to ze śniegu wyrastały wiosenne kwiaty. 

Tematyka jego prac sięgała po chełmskie legendy, 
czerpała z przeczytanych lektur, odnosiła się do spraw 
bieżących (loty w kosmos), ale i tych minionych („Chełm 
w 1939 roku”), choć  najczęściej przybierała postać ko-
mentarza do postrzeganej potocznie rzeczywistości. 
Wielka admiracja ze strony malarza dla zabytkowej ar-
chitektury miasta, spojrzenie – z każdej niemal strony – 
na barokowy zespół katedralny na Górce, czyni to dzieło 
wyjątkowym z perspektywy czasu i historii grodu nad 
Uherką. Afirmacja urody zabytkowej części miasta sta-
nowi najpiękniejszy i najcenniejszy rozdział spuścizny 
Juliana Bajkiewicza. 

 W tym roku mija 110 rocznica urodzin tego 
wyjątkowego człowieka, twórcy, który swoim późnym 
dziełem rozsławił Chełm nie tylko szeroko w kraju, ale 
w wielu miejscach poza jego granicami. Ten malarz „we-
wnętrznej potrzeby” miał nie tylko talent, ale cechowała 
go żywość umysłu, poczucie humoru, młodzieńcza ak-
tywność i wciąż towarzyszący mu niepokój, który znaj-
dował ukojenie w kolejnych pracach, w nowych koncep-
cjach i w kontaktach z drugim człowiekiem. Był postacią 
nietuzinkową, o określonych upodobaniach i preferen-
cjach, ciekawą świata i sztuki czasów dawnych i tych mu 
współczesnych (był stałym gościem wystaw w Galerii 
72), osobowością silną, nie ulegającą modom, zawsze 
trzymającą się swoich moralnych zasad. Gdyby żył dzi-
siaj byłby jednym z najlepszych promotorów miejsca, 
ambasadorem grodu, w którym przyszło mu żyć. Miał 
świetny kontakt z odbiorcą, uwielbiali go dziennikarze 
często odwiedzający jego mieszkanie przy ulicy Lubel-
skiej 80. Jego fizjonomię uwieczniali znani fotograficy, 
był wdzięcznym tematem dla filmowców rodzimych, jak 
i tych z Niemiec czy Austrii. Jego niewielkie prace wią-
żące świat bliski i znany z akcentami nastrojowej baśni, 
trafiały via Desa (sieć salonów zajmujących się handlem 
dziełami sztuki) do Europy zachodniej, zasilając prywat-
ne kolekcje sztuki twórców samorodnych. Był mistrzem 
pędzla i aktorem słowa. Szczupły, żywy, niewysoki, z pa-
pierosem zatkniętym w szklanej fifce, był interesującym 
interlokutorem, potrafiącym zręcznie puentować każdą 
wypowiedź. Ciekawy ludzi i świata, chętnie uczestniczył 
w wydarzeniach z cyklu „Gminne   Spotkania ze Sztuką”, 
które w latach osiemdziesiątych muzeum organizowało 
w wiejskich domach kultury, klubach „Rolnika” i Gmin-
nych Ośrodkach Kultury. Lista miejscowości, w których 
pokazywał swoją sztukę (a niżej podpisana organizowała 
te pokazy) była długa. Niektóre z tych spotkań filmowa-
ne były przez TVP Lublin, a Mistrz Julian Bajkiewicz był 
głównym bohaterem tych programów. Jego osobowość 
wciąż  żywa pozostaje w naszej pamięci, co nie zwalnia 
nas z obowiązku, ciągłego przypominania o człowieku, 
dla którego sztuka stała się lekarstwem na dolegliwości 
jesieni życia, a jej spontaniczne ciepło do dzisiaj potrafi 
być środkiem zaradczym na trudny czas.

Jagoda Barczyńska

Twórcy Ziemi Chełmskiej

Julian Bajkiewicz (1904-1990)
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Estrada Dziecięca Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca w Chełmie 
była realizatorem projektu wspieranego finansowo przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą Strażnicy wartości. 
Uwierz w bajkę - współczesna adaptacja. Tancerze i aktorzy z grup 
Rekontra, Allegro, Slajd, Swing, White Bears Crew i Crazy Kids 
przez wiele tygodni pracowali pod okiem wykwalifikowanych na-
uczycieli nad stworzeniem godzinnego  spektaklu.  Projekt zakładał 
udział 80 wykonawców, którzy pracowali w nowych dla siebie po-
lach artystycznych. I tak koordynatorem i promotorem projektu jest 
nauczyciel Estrady na co dzień zajmująca się techniką hip hopową 
- Joanna Miłoszewicz. Tańcem klasycznym i współczesnym oraz 
opracowaniem choreografii w tych technikach –  Renata Jakimiuk. 
Stworzeniem scenariusza, pracą z aktorami i reżyserią – Sebastian 
Jakimiuk. Prowadzeniem warsztatów tanecznych w technice hip 
hop i stworzeniem choreografii – Piotr Czarnecki. Zupełnie nową 
dziedziną artystyczną w której mogli spróbować swoich sił biorący 
udział w projekcie Estradowicze, były warsztaty wokalne prowadzo-
ne przez Bogdana Deptę. Dla pana Bogdana było to również nowe 
wyzwanie, ponieważ pierwszy raz pisał muzykę do spektaklu o cha-
rakterze bajki, a słowa piosenek do tej muzyki napisał nieoceniony 
Bartłomiej Kaźmierczak. Muzyką do choreografii hip hopowych 
zajął się Michał „Zetena” Zaniewski. Pomysł na scenografię w for-
mie obrazów wyświetlanych na ekranie stworzył Przemysław Smyk, 
projektem plakatu i ulotek Rafał Binkiewicz - Ineomedia,  
a niesamowicie barwne kostiumy zostały zaprojektowane i uszyte  
w Pracowni Krawieckiej Mona. 

Inspiracją do projektu są bajki, ich ponadczasowy przekaz  
i wartości. Takie wartości znaleźliśmy w Złotej rybce – Aleksandra 
Puszkina, Uciecze – Jana Kasprowicza i Dzikich łabędziach – Jana 
Christiana Andersena. I tak powstał godzinny spektakl oparty na 
słowie, tańcu i muzyce, który Estradowicze zaprezentowali  8 razy 
dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych powiatu chełmskiego 
oraz 2 razy na popołudniowych koncertach w sali widowiskowej 
Chełmskiego Domu Kultury.

Drugim ważnym wydarzeniem w tym roku dla Estradowiczów 
były Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem Współczesnym, organizo-
wane dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Chełm.  
20 grudnia o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Chełmskiego 
Domu Kultury podczas 17 wieczoru Spotkań zobaczymy Twister 
z Bełżyc i Nałęczowa, projekt Ewa 3D w wykonaniu zawodowych 
tancerek z Rzeszowa oraz Estradę Dziecięcą z nowymi choreogra-
fiami. Dodatkową atrakcją przed koncertem będzie wystawa zdjęć 
Petit more autorstwa Grzegorza Zupana. 18 czarno-białych zdjęć 
w formacie 60/90 przedstawia 6 technik tanecznych, a w roli modeli 
występują Renata i Sebastian Jakimiuk. 

Renata Jakimiuk

Strażnicy 
wartości

Tancerze Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie z Zespółu Tańca Jazzowe-
go BALLO i Klubu Boogie Opus Twist w tym roku nie czekali 6 grudnia na Mikołaja  
w swoich domach - postanowili go sami odnaleźć - i to w Kielcach. Jak widać po foto-
grafiach udało się!!! Zarówno Mikołaj jak i inne baśniowe postacie można było obejrzeć 
podczas spektaklu pt. „Dziadek do orzechów” w choreografii Elżbiety Szlufik - Pańtak 
i Grzegorza Pańtaka do muzyki Piotra Czajkowskiego. Znana każdemu świąteczna 
opowieść została okraszona tańcem w mistrzowskim wykonaniu tancerzy Kieleckiego 
Teatru Tańca i Szkoły Tańca Kieleckiego Teatru Tańca oraz niezwykłymi kostiumami 
i rekwizytami. Po spektaklu artyści pozowali z widzami do wspólnych zdjęć - możemy 
na nich rozpoznać zaprzyjaźnioną z Młodzieżowym Domem Kultury w Chełmie Małgo-
rzatę Ziółkowską, która już 25 stycznia po raz kolejny wystąpi na III Karnawałowych 
Spotkaniach z Tańcem Jazzowym.

Mikołajki z Kieleckim 
Teatrem Tańca
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Stowarzyszenie WeRwA w ramach 
projektu „Cały świat to jeden wielki 
Chełm” dwukrotnie zaprosiło miłośni-
ków kultury dawnego Chełma  
do restauracji Gospoda Sto Pociech.

Podczas pierwszego spotkania Prze-
mysław Gąsiorowicz i Mirosław Majewski 
zaprezentowali kabaretowe monologi  
z okresu międzywojennego. Były to m.in. 
teksty pochodzenia żydowskiego, a także 
Tuwima i Słonimskiego. Drugie spotkanie 
otworzyła lubelska grupa klezmerska 
Berberys. Następnie publiczność 
obejrzała monodram ze skrzypcami pod 
tytułem „Opowieści z bramy” w wyko-
naniu Witolda Dąbrowskiego i Mariana 
Pędzisza. Kolejnym punktem programu 
był koncert polskiej muzyki podwórkowej 
w wykonaniu chełmskiej kapeli Kata-
ryna. Dla zgromadzonej publiczności 
przygotowano również degustację potraw 
dawnego Chełma. Te udane zamierzenia 
współfinansowało Miasto Chełm. 

Grzegorz Gorczyca

Kolejna odsłona festiwalu

Obrazy Grażyny Sybirskiej-Wilk, znanej terapeut-
ki i medium z Warszawy, wiszą w wielu prywatnych 
domach oraz są prezentowane w galeriach nie tylko 
polskich, ale na całym świecie. Rozjaśniają także 
wnętrza domów opieki, domów dziecka oraz rozma-
itych ośrodków rehabilitacyjnych i relaksacyjnych. 
Pierwsze prace były tworzone dla konkretnych osób, 
które miały kłopoty zdrowotne. Potem Grażyna Sy-
birska-Wilk odważyła się malować swoje wizje. Tak 
powstawały obrazy oczyszczające ludzi i domy  
z negatywnych energii. Następnie pojawiły się obra-
zy do medytacji i obrazy energetyzujące. Wpisują się 
one bez wątpienia w nurt malarstwa intuicyjnego. Jej 
prace promieniują dobroczynną energią, uzdrawiają, 
pomagają w koncentracji i rozwijaniu zdolności para-
normalnych. W zależności od użytych barw działają 
pobudzająco, wyciszająco lub harmonizująco. Gra-
żyna Sybirska-Wilk prowadzi także terapeutyczne 
warsztaty malarskie, zaprasza na bioterapie i jasno-
widzenie, medytacje, oczyszczanie energetyczne 
ludzi i mieszkań. 

Wernisaż wystawy odbył się 5 grudnia 2014 r.  
w galerii Patio Chełmskiej Biblioteki Publicznej  
i cieszył się dużym zainteresowaniem ze względu na 
szczególny rodzaj malarstwa i ciekawą osobowość 
artystki. Wystawa dostępna będzie do 31 grudnia 
2014 r. 

Wystawa 
malarstwa 
energetyzującego 
Grażyny 
Sybirskiej -Wilk
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Festiwal książek w ChBP
W Chełmskiej Bibliotece Publicznej 17 listopada br. odbył się festiwal książek pn. „Książ-

ka, której nigdy nie zapomnę...”. Festiwal zorganizowany został w ramach Programu Biblio-
teki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzeba-
mi partnerskich bibliotek szkolnych. Uczestnikami festiwalu były dzieci i młodzież ze szkół 
partnerskich: Szkoły Podstawowej nr 11 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6. Młodzi 
pasjonaci literatury prezentowali ulubione książki. 

Pomysłowość uczestników i różnorodność wykorzystanych form wszystkich zaskoczy-
ła, nie było mowy o nudzie i monotonii. Byliśmy widzami wzruszających prezentacji mul-
timedialnych, niezwykle ciekawych recenzji oraz bardzo zabawnych scenek rodzajowych. 
Jury festiwalu  była publiczność, która po wysłuchaniu wszystkich propozycji czytelniczych  
w drodze głosowania wyłoniła zwycięzców. Biblioteka najciekawsze (wg publiczności ) pre-
zentacje nagrodziła książkami i dyplomami. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy, aby nigdy nie rezygnowali ze swojej pasji 
czytania i zarażali nią innych.

W  IV LO w Lublinie odbyły się 
eliminacje Konkursu Recytator-
skiego – Krasomówczego.  
W kręgu poezji Grażyny Chro-
stowskiej – lubelskiej przedsta-
wicielki pokolenia Kolumbów. 
Patronat honorowy nad Konkur-
sem objęli:  Prezydent Miasta 
Lublin, Marszałek Województwa 
Lubelskiego oraz Lubelski 
Kurator Oświaty. Młodzieżowy 
Dom Kultury w Chełmie reprezen-
towały Adrianna Pierepienko i 
Katarzyna Tomczyk,  pracujące 
pod kierunkiem Urszuli Korpysz. 
Adrianna Pieiepienko awansowa-
ła do etapu wojewódzkiego. Finał 
Konkursu odbył się 6 listopada 
2014 w Galerii Malarstwa  
w Muzeum Lubelskim na Zamku. 
Adrianna Pierepienko zajęła 
drugie miejsce i będzie reprezen-
towała województwo lubelskie  
na etapie ogólnopolskim.  
          
M.Cimek

Sukcesy  
recytatorskie 
MDK
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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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Młodzieżowy Dom Kultury - ul. 
Pocztowa 41, Urząd Miasta Chełm, 
Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełm-

ski Dom Kultury, Chełmska Biblioteka Publiczna, TAWA ul. Krzywa, „Technobud” Ho-
tel Kamena, przychodnie: „Salus” ul. Piłsudskiego 11B, „San-Med” I Armii W.P., Salon 
Kosmetyczny „Angel” - ul. Lwowska 13 E, „Galeria Fryzur” ul. Pocztowa 26, hotel „Re-
lax”-ul. 11 Listopada 2, HK Hotel „Kozak” – ul. Hrubieszowska 37, „ALMED” Specjali-
styczne Gabinety Lekarskie ul. Hrubieszowska 54a, Hotel „DUET” - ul. Hrubieszow-
ska 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 Lu-
blinie Delegatura w Chełmie – pl. Niepodległości 1, Salon Fryzjerski „PROFESJO-
NAL” ul. Reformacka 28, SP Szpital Specjalistyczny w Chełmie ul. Ceramiczna 1, 
Przychodnia Specjalistyczna ul. Szpitalna 53 B, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Graniczna 2a i ul. I Pułku Szwoleżerów 15 i Galeria Atelier Ryszarda Kaczmarskie-
go ul Lwowska 34.

gazeta dostępna w :

3 stycznia 2015
Na przestrzeni ostatnich lat Chełmski Dom Kultury 

starał się, by inauguracja nowego roku miała zawsze 
wyjątkowy charakter. Kierując się Państwa sugestia-
mi dobierał artystów tak, by sprostać Państwa ocze-
kiwaniom. Tym razem wybór był wyjątkowo trudny. 
Spośród wielu propozycji Chadek zdecydoawał się 
na  Adama Sztabę, Jego orkiestrę i wyjątkowych 
solistów:  Natalię Kukulską, Igora Herbuta, Kasię 
Wilk, Piotra Cugowskiego.  Chadek długo pracował 
nad koncertem mającym wprowadzić nas zarówno w 
nowy rok, jak i kolejny sezon artystyczny. Wszystko z 
nadzieją, że impreza spotka się z dużym zaintereso-
waniem. Ku  radości organizatorów tak też się stało. 
Bilety sprzedały się jeszcze w listopadzie.

Koncert Adama Sztaby i jego orkiestry będzie 
pierwszym na Lubelszczyźnie. Tym bardziej miłym 
jest fakt, iż będzie miał miejsce właśnie w Chełmskim 
Domu Kultury.

Mamy nadzieję, że zapadnie w pamięci miesz-
kańców na długo. Organizatorzy postawili sobie 
poprzeczkę niezwykle wysoko i to już na samym po-
czątku nowego roku. Mamy nadzieję, że pozostałe 
imprezy Chadeku, będą równie zaskakujące i udane 
jak ten pierwszy.

Na koncert zapraszają: Prezydent Miasta Chełm 
Agata Fisz i Chełmski Dom Kultury.

Gala Noworoczna 
z Adamem Sztabą 16 stycznia 2015

Grzegorz Kloc pochodzi z Lublina. Jego najbardziej rozpoznawalna kompozycja to wielki przebój zespołu Si-xteen „Spadające myśli” oraz przeboje Seventeen „Niezwyczajna miłość” i „Daj słowo”. Był wokalistą i muzykiem grupy Seventeen. Grzegorz Kloc współpracował ponadto z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej. Byli to m.in. De Mono, Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, Natalią Niemen, Kaja Paschalska, zespołem Daab oraz jako muzyk koncertowy z Anitą Lipnicką, Ryszardem Rynkowskim.Po okresie współpracy z zespołem Seventeen, Grzegorz skręcił muzycznie w stronę tak zwanego chrześci-jańskiego rocka. Jego teksty są przepojone prawdą o miłości Bożej, dają ludziom nadzieję i otuchę, muzyka dostarcza wiele radości.  W roku 2011 Grzegorz Kloc wydał album pt: Na skrzydłach miłości. Obecnie  promuje swoją najnowszą płytę zatytułowaną „Powrót Łazarza”. Zapraszamy serdecznie na koncert Grzegorza Kloca 16 stycznia 2015 do Chadeku!Zarezerwuj czas!

Grzegorz Kloc - Rock & Gospel

III KARNAWAŁOWE SPOTKANIA 
Z TAŃCEM JAZZOWYM 

25 stycznia 2015 sala widowiskowa ChDK 
godz. 15.00 i 18.00

wystąpią m.in.:
- Zespół Tańca Jazzowego Ballo z MDK W Chełmie
- duet z Kieleckiego Teatru Tańca
- Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej
- Zespół Tańca Nowoczesnego z Centrum Kultury w Siennicy Różanej
- duet z Klubu Boogie Opus Twist z MDK w Chełmie

bilety po 10zł w MDK i przed imprezą w ChDK


