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Rozmaitości

Dni Kultury
Chrześcijańskiej
po raz dwunasty

Mural chełmski

a po projekcji uczestniczyć w
dyskusji o tym obrazie z jego
reżyserem – Krzysztofem
Zanussim. Zaproszenie na
XII Dni Kultury Chrześcijańskiej przyjął także Tomasz
Szwed, znany piosenkarz,
autor tekstów.
Ogromnym zainteresowaniem chełmian cieszyło się spotkanie ze znanym podróżnikiem i autorem książek Wojciechem Cejrowskim. Jego barwne opowieści i przygody
na pewno na długo pozostaną w pamięci uczestników jego prelekcji.
Od 25 do 29 maja odbywał się przegląd kultury Argentyny. Wizytę w Chełmie z tej
okazji złożyła ambasador Republiki Argentyny w Polsce Patricia Beatriz Salas.
Swoją obecnością Dni Kultury Chrześcijańskiej uświetnił również Jan Englert, wybitny aktor i reżyser, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie, którego
przegląd twórczości
filmowo-teatralnej zorganizowano w tym roku, oraz podróżnicy m.in. Arkady Paweł
Fidler, Aleksandra Dzik, himalaistka.			
Dorota Mądral

foto Maciej Głaz

Mural „Czytam, bo lubię” oraz film krótkometrażowy „Jestem muralistą”- to efekty
projektu zrealizowanego przez Chełmską Bibliotekę Publiczną
Podczas Tygodnia Akademii Orange (23 maja – 1 czerwca) zakończone zostały działania projektu „Jestem muralistą”. Efekty przedsięwzięcia – mural artystyczny „Czytam,
bo lubię”, film krótkometrażowy „Jestem muralistą” oraz wystawa multimedialna zostały
zrealizowane wspólnie z młodzieżą z Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rejowcu, ponieważ to wychowankowie ośrodka od kwietnia br. brali
udział w niecodziennych warsztatach filmowych oraz artystycznych. Warsztaty zostały przeprowadzone przez profesjonalistów - doświadczonych twórców street art oraz
operatora filmowego. Młodzież uczestniczyła w cyklu zajęć teoretycznych i praktycznych. Zadaniem grupy filmowców było rejestrowanie za pomocą kamery umieszczonej
w dronie przebiegu warsztatów muralistów, którzy z kolei poznawali techniki tworzenia
malowidła ściennego w rozmiarze XXL.
Film „Jestem muralistą” prezentowany był wszystkim zainteresowanym w sali widowiskowej do 12 maja 2015 r., a następnie został udostępniony na kanale YouTube
ChBPtv. Udostępniona została także wystawa multimedialna, którą można oglądać na
podwieszanych ekranach w wypożyczalni głównej, a także na ścianie interaktywnej
w bibliotece.
Promujący czytelnictwo efektowny mural pod hasłem „Czytam, bo lubię” znajduje
się w centrum naszego miasta na ul. Lubelskiej 64. Olbrzymich rozmiarów malowidło
ścienne zostało stworzone przez lubelskich artystów – grupę Magnifiko. Prace nad
muralem trwały 4 dni, a efekty przerosły oczekiwania. Niecodzienna forma promocji
czytelnictwa przyciąga wzrok rozmiarami i kolorami oraz ożywia przestrzeń naszego
miasta.
Innowacyjność i nieszablonowość projektu polegała głównie na sposobie rejestrowania przebiegu warsztatów artystycznych, odmiennym spojrzeniu na obraz, dzięki
zastosowaniu różnorodnych technik filmowania, m.in. time lapse. Obraz rejestrowany
z lotu ptaka stał się próbą „uwolnienia” sztuki wizualnej, wyniesieniem jej ponad przeciętną.
Projekt „Jestem muralistą” został zrealizowany w ramach programu Fundacji Orange, która przyznała dotację na autorskie działania ChBP, mające na celu edukację
kulturową młodzieży pod hasłem „Łączy nas kultura”. 		
Anna Małysz

Wojciech Cejrowski, Maja Komorowska, Krzysztof Zanussi, Tomasz Szwed – to tylko niektórzy goście tegorocznych XII Dni Kultury Chrześcijańskiej, które odbywały się
w Chełmie w dniach 11 maja – 8 czerwca.
XII Dni Kultury Chrześcijańskiej obfitowały w wydarzenia i dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń. A to za sprawą sławnych osobistości, które przybyły
do Chełma na zaproszenie organizatora – Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział w Chełmie. Ich lista jest długa, a goście znamienici, nie sposób wymienić wszystkich. Nie dość wspomnieć, że jedną z nich była znana aktorka filmowa
i teatralna Maja Komorowska.
Opowiadała ona m.in. o swojej
pracy w teatrze, recytowała wiersze i promowała swoją najnowszą książkę „Pytania, które się
nie kończą”, której współautorem jest Tadeusz Sobolewski.
Z programem papieskim wystąpił
znamienity aktor Jerzy Zelnik.
Chełmska publiczność miała też
okazję obejrzeć film „Obce ciało”,

Redakcja: Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, Aleksandra Borysewicz, Anna Małysz, Mariusz Matera, Zofia Wasiuta, Wojciech Zakrzewski oraz uczestnicy warsztatów dziennikarskich Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. Foto na okładce: Paweł Klajnert. Skład i łamanie: Jacek Adamczyk. Druk: Drukarnia Kresowa, ul. Nowy Świat 3, 22-100 Chełm. Wydawca: Chełmskie Towarzystwo Naukowe i Młodzieżowy Dom Kultury,
Redakcja. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Pocztowa 41, 22-100 Chełm, kulturachelmska@wp.pl. Wydanie dofinansowane ze środków budżetu miasta Chełm. Sponsor strategiczny: PGO
Chełm. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach, materiałów nie zamówionych nie zwraca.

Kultura Chełmska. Czasopismo bezpłatne.

Wydarzenia

3

Wakacje

z Kulturą

Z

amiast weekendowego festynu
na starówce, prawie trzy miesiące imprez, koncertów i wernisaży.
- Dni Chełma rozbudowaliśmy do „Kulturalnego Lata w mieście”, które zorganizowane jest w formule Nocy Kultury - mówi dyrektor Wydziału Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Miasta Chełm Elżbieta Bajkiewicz – Kaliszczuk. - Mieszkańcy
narzekali, że po dotychczasowych Dniach Chełma, latem w mieście już niewiele się
działo. Zawsze odbieraliśmy słowa krytyki dotyczące organizacji święta naszego
miasta, chociażby dlatego, że jest za dużo piwa i tego typu kramów. Stąd też, po
konsultacjach ze środowiskami kultury, narodził się pomysł rozpisania imprezy na
dłuższy okres.
Podczas wakacji w Chełmie będą odbywały się cykliczne imprezy, które uzyskały dobrą ocenę mieszkańców - Teatralne Lato w mieście, Muzyczna Studnia, Kino
Letnie czy Super Soboty. Zaplanowano dyskoteki na których pojawić się mogą takie
zespoły jak: Imperium, Skaner, koncerty kapel ludowych, pokazy tańca, potańcówka
w stylu lat 20-tych i 30-tych. Koncerty i wspólne śpiewanie piosenek np. przy okazji
obchodów rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

Pamiętajmy o wielu nowych przedsięwzięciach w dziedzinie turystyki i sportu. Rajdy rowerowe, nordic – walking czy ćwiczenia w Parku Miejskim, bo chełmianom coraz
częściej chce się wychodzić z domu, aktywnie uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach.
Dlatego cieszy fakt, że powstała bogata oferta turystyczno – kulturalno – sportowa
i właściwie w ciągu wakacyjnych miesięcy, jest tylko kilka dni kiedy nic się nie dzieje.
To nowa propozycja dla mieszkańców miasta jak i turystów odwiedzających Chełm.
Jeżeli wczytamy się w program liczący kilkadziesiąt stron maszynopisu, to uświadomimy sobie, że zawiera dużo ciekawych propozycji. Względy finansowe też nie były
obojętne.
Wielokrotnie zwracano nam uwagę, że przeznaczamy bardzo duże pieniądze na
honoraria gwiazd. Artyści życzą sobie nagłośnienie i oświetlenie od firmy, które sami
wskazują, do tego czasami odpowiednia scena, ponadto garderoba wskazana przez
artystę. To koszty, które wynoszą drugie tyle co honorarium gwiazdy. Obecnie święto miasta daje nam możliwość zaprezentowania naszych artystów i nimi się chwalić.
Chełmscy artyści, bardzo często poziomem nie odbiegają od artystów zawodowych,
dlatego chcemy się nimi chwalić i ich prezentować. Wiele takich propozycji pojawiło
się na afiszu „Kulturalnego Lata w mieście” - podkreśla dyrektor Elżbieta Bajkiewicz
– Kaliszczuk.
Jest to pewna propozycja, czekamy na opinie i sądy chełmian, chętnie wysłuchamy
każdej propozycji i każdą rozpatrzymy. Będziemy się wspólnie uczyć i tak tworzyć
program, aby każdy dobrze czuł się w naszym mieście i miło spędzał w nim czas.
(red)
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Wakacje z książką
Chełmska Biblioteka Publiczna przygotowała
szereg zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci,
które w czasie wakacyjnej laby pozostają w domu.
Zamiast domowej nudy proponujemy ciekawe
zajęcia w bibliotece. Ich różnorodność sprawi,
że każdy znajdzie coś dla siebie i w towarzystwie
rówieśników miło spędzi czas. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
Biblioteka Główna (ul. Partyzantów 40)

SuperSoboty

dla najmłodszych
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Razem na Kresach” organizuje w tym roku
trzecią edycję spotkań dla najmłodszych mieszkańców Chełma.
„SuperSoboty, czyli atrakcje na miejskie wakacje” to cykl, w ramach którego stowarzyszenie zaprasza na wesołe imprezy tematyczne. Każda z nich jest formą promowania kultury, tradycji i historii miasta skierowaną do najmłodszych mieszkańców
Chełma i ich rodzin.
– SuperSoboty to oferta dla wszystkich tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas,
integrować się w szerszym gronie i mają ciekawe, kreatywne pomysły. Poprzez organizowanie spotkań chcemy udowodnić, że wakacje nie są sezonem ogórkowym,
jeśli chodzi o imprezy kulturalne i że także w naszym mieście starówka może tętnić
życiem – mówi Wanda Jaroszczuk, prezes stowarzyszenia.
Do tej pory odbyły się już dwa spotkania w ramach cyklu. Pierwsze na rozpoczęcie
wakacji, kolejne 11 lipca.
– Przed nami jeszcze spotkanie 25 lipca z okazji Dnia Pszczółki Mai, kolejne
8 sierpnia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Leworęcznych, 15 sierpnia – patriotyczne spotkanie z okazji Dnia Wojska Polskiego oraz ostatnie – 22 sierpnia
z okazji Dnia Strażnika Miejskiego – wylicza prezes Jaroszczuk.
Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 18 na placu E. Łuczkowskiego.
Stowarzyszenie ze swojej strony gwarantuje dobrą zabawę i górę prezentów dla
uczestników spotkań.
Projekt współfinansuje UM Chełm. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.			
AN

Wyślij książkę
na wakacje

Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza do
udziału w drugiej edycji akcji pn. „Wyślij książkę
na wakacje”.
Akcja polega na wypożyczeniu dowolnie wybranych książek, które wraz z czytelnikami pojadą na wakacje. Wybrane na towarzyszy podróży książki zostaną
opatrzone naklejkami z napisem:
„Książka z Chełmskiej Biblioteki Publicznej na wakacjach. A book from Public
Library in Chelm on holidays”.
Podczas wakacyjnych wojaży czytelnicy zrobią fotografie z książkami i prześlą
je do biblioteki. Biblioteka z kolei ze zgromadzonych zdjęć sporządzi galerię, prezentującą różne miejsca na świecie, w których były nasze książki.
Celem akcji jest promocja czytelnictwa oraz zachęcanie, szczególnie dzieci i
młodzieży, do obcowania z literaturą w sytuacjach pozaszkolnych, nawet podczas
wakacyjnych wypraw.
Autorzy najciekawszych zdjęć zostaną nagrodzeni książkami. Mamy nadzieję,
że w tym roku liczba uczestników akcji będzie większa.
Fotografie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: chbp@interia.pl. Na
zdjęcia czekamy do końca września 2015 r.
Przyjdź do biblioteki i wyślij książkę na wakacje!

Poranki filmowe dla dzieci – każdy wtorek lipca i sierpnia, godz. 11.00 , sala widowiskowa:
14.07. 2015 r. - Alvin i wiewiórki cz. 2
21.07. 2015 r. - Gdzie jest Nemo
28.07. 2015 r. - Asterix i Obelix – misja Kleopatra
4.08. 2015 r. - Alicja w Krainie Czarów
11.08.2015 r. - Król Lew
18.08. 2015 r. - Shrek trzeci
25.08. 2015 r. - Jak ukraść księżyc
Zajęcia warsztatowe dla dzieci – każdy czwartek lipca i sierpnia godz. 11.00,
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci:
09.07.2015 r. - Wiersze o zwierzętach... zapoznanie z rymowanymi tekstami Wandy
Chotomskiej, Joanny Kulmowej, Agnieszki Frączek i innych.
16.07.2015 r. - Katalog katastrof Joanny Nadin – przygody Penny z Piekła Rodem.
23.07.2015 r. - Grzegorz Kasdepke dzieciom: Bajkolandia: Bajka o bajce, Bajka o cygańskim kapeluszu, Bajka o korniku, Bajka o kropli deszczu,Bajka o astronomie.
30.07.2015 r. - Bajki na dłuższą metę - poznawanie twórczości Eugen Kluev.
06.08.2015 r. - Baśnie pokręcone według Alojzego Suchara, czyli inna historia Kopciuszka.
13.08.2015 r. - Poznawanie twórczości Joanny Papuzińskiej - Domowe wieści: Placek
Zgody i Pogody, Bez piątej klepki: Historia piątej klepki.
20.08.2015 r. - Bolek i Lolek. Genialni detektywi. Marcin Wicha – wspólne poznawanie
detektywistycznych przygód Bolka i Lolka.
27.08.2015 r. - Lato Muminków Tove Jansson – wakacyjne przygody rodziny Muminków.
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci i Młodzieży – godz. 16.00,
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci:
13.07.2015 r. - Marcin Pałasz, Elfie, gdzie jesteś?!, Sposób na Elfa.
17.08.2015 r. - Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża.
Filia Nr 1 (ul. Nadrzeczna 5)
Środowe spotkania z książką, godz. 10.00 :
15.07.2015 r. - Moje miasto - Chełm na zakładce do książki - zajęcia plastyczne.
22.07.2015 r. - Książka na wakacje - głośne czytanie wybranej książki i wykonanie
ilustracji do przeczytanego utworu.
29.07.2015 r. - Moje ulubione książki - tworzymy bajeczny katalog książek - zajęcia
edukacyjno - plastyczne.
5.08.2015 r. - Zabawa z myszką - do czego służy internet- zajęcia edukacyjne.
12.08.2015 r. - Zostanę bibliotekarzem - tajniki zawodu - zajęcia edukacyjne.
19.08.2015 r. - Ciekawe miejsca w mojej okolicy, które warto poznać - zajęcia edukacyjno - kulturalne.
26.08.2015 r. - Wspomnienia z wakacji.
Filia Nr 3 (ul. 11 Listopada 4)
Czwartkowe spotkania z książką, godz. 10.00:
9.07.2015 r. - Lato z wierszami Juliana Tuwima - zajęcia literacko - plastyczne.
16.07.2015 r. - „Kultura ludowa Ziemi Chełmskiej - stroje, wierzenia i tradycje”. Zajęcia
edukacyjne dla dzieci z wykorzystaniem zbiorów bibliotecznych i internetu.
23.07.2015 r. - Wakacyjna przygoda z książką - głośne czytanie ulubionych książek.
30.07.2015 r. - „Najbardziej chce pojechać do ...” - zajęcia plastyczne.
6.08.2015 r. - „Wyprawa w krainę bajek” - piszemy bajkę.
13.08.2015 r. - Moje ulubione zwierzątko - zajęcia plastyczne.
20.08.2015 r. - Najpiękniejszy dzień wakacji - zajęcia plastyczne.
27.08.2015 r. - Pożegnanie wakacji - podsumowanie zajęć wakacyjnych.

Wystawy

Wernisaż wystawy Grafika 2015

Uroczystego otwarcia wystawy Grafika 2015 dokonała dyrektor MDK Barbara Nizio.
Obecni goście mogli się bliżej zapoznać z techniką graficzną druku wypukłego jaką jest
linoryt kolorowy metodą na płytkę traconą. Ekspozycja jest podsumowaniem pracy w drugim
półroczu. Na wystawie zaprezentowanych zostało 50 prac 43 autorów, uczestników pracowni plastycznej Color Wheel MDK Chełm, w wieku od 6 do 13 lat. Pracownia plastyczna
prowadzona przez artystę plastyka Elżbietę Krzywicką specjalizuje się w różnorodnych technikach wymagających specjalistycznego wyposażenia i znajomości technologii, przykładem
jest właśnie linoryt kolorowy. Ale są także takie techniki jak; masy polimerowe, filcowanie
form przestrzennych. Techniki te wymagają dużego zaangażowania i pracowitości zarówno
ze strony wychowanka, na przykład przy czasochłonnym wykonaniu matryc ,umiejętności
kontroli wykonywanych cięć, jak i ze strony instruktora w zakresie wykonywania odbitek.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.		
Mariusz Cimek

Z czego śmiali się Polacy
pod koniec XIX wieku?

Koniec XIX wieku – Polska podzielona między trzech zaborców,
rusyfikacja, germanizacja, za walkę o niepodległość grozi więzienie, zsyłka na Syberię, a nawet śmierć. A jednak się śmiali! Życie
codzienne nawet w niewoli musi się toczyć i tak to już jest, że dostarcza powodów zarówno do płaczu, jak i śmiechu. Co więc bawiło
naszych przodków? Otóż okazuje się, że mimo tego, że żyli w świecie tak różnym od naszego, powody do śmiechu są ponadczasowe:
rodzina (ze szczególnym uwzględnieniem nieszczęsnych teściowych), zachowania naszych milusińskich, kontakty męsko-damskie, skutki nadużywania napojów wyskokowych, ludzka próżność,
ignorancja i inne przywary. Trudno uwierzyć? W takim razie przekonajcie się sami! Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny
Orsetti ul. Partyzantów 40 zaprasza do Małej Galerii (parter, nowy
budynek, wejście od ul. I AWP) na wystawę prezentującą dowcipy
rysunkowe z czasopism „Mucha” i „Kolce” z lat 1888-1896.
1.07.-31.08.2015, mała galeria ChBP, ul. Partyzantów 40
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Teatr

Hesperydy skakały w ogień

foto: Mariusz Cimek

Spektakl autorski Teatru Hesperydy z Chełmskiego Domu Kultury
pt. „Sad Hesperyd”. Ognisty „Sad”
obejrzeliśmy 20 czerwca na Placu
Łuczkowskiego na zakończenie
I Festiwalu tanecznego Dancing
City zorganizowanego przez:
Urząd Miasta Chełm, Młodzieżowy Dom Kultury, Automobil Klub
Chełmski oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacj.
„Sad Hesperyd” to opowieść
o pięknych boginiach, trzech
siostrach, które strzegły złotych
jabłek. Ale są też wieśniaczki,
które robią wszystko, aby im także
żyło się dobrze. Wszystko było by
dobrze gdyby nie jedna
z nich......
Resztę należy zobaczyć na
własne oczy bo to co się działo
na plenerowej scenie, którą
zaczarowały dziewczyny z Teatru
Hesperydy trzeba zobaczyć na
własne oczy.
Reżyseria: Ela Dopieralska,
choreografia: Patrycja Bucior,
wystąpiły: Weronika Celińska,
Klaudia Chomiak, Karolina Kotek,
Kasia Kruk, Natalia Kraluk, Klaudia Kopczyńska, Wiktoria Fornal,
Dominika Dywańska, Julia Bitner,
Natalia Rac i Oliwia Miszczuk.
Cim

Ubu Król

foto: Wiesław Lisiecki

Chełmianie mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć spektakl autorstwa ekscentrycznego pisarza Alfreda Jarry pt. „Ubu Król” w reżyserii dyrektora Teatru Starego, Jana Klaty. Sztukę grano w ramach
programu UBU TOUR, którym jedna z najbardziej zasłużonych i prestiżowych scen w Polsce zamierza przypominać o jubileuszu 250-lecia Teatru. 29 czerwca, zaproszony przez Chełmską Bibliotekę
Publiczną, Stary Teatr zaprezentował dramat, uważany za pioniera teatru absurdu, którego premiera
wywołała prawdziwy skandal. Sztuka jest równie zaskakująca dzisiaj, brawurowo zagrana i wyreżyserowana, obnażająca polskie kompleksy i drwiąca z przywar.
Chełmscy widzowie obejrzeli niezwykle dynamiczne, ostre i niewatpliwie kontrowersyjne przedstawienie. Surrealistyczną farsę reżyser wizjoner ubarwił koszmarnymi kostiumami (obcisłe trykoty
i plastikowe sandały), satyrą na polskie świętości pomieszaną z naturalistyczna brzydotą. Twórcy
spektaklu stworzyli wybuchową mieszankę humoru z groteską, przerysowanych zachowań i emocji
z wyraźnym przesłaniem, pełnym buntowniczej goryczy. Aktorzy odegrali swoje role niezwykle przekonująco, z dużą dozą indywidualizmu i szaleństwa bohaterów. Mieliśmy okazje oglądać mocny, obrazoburczy, pulsujący nonsensem i emocjami teatr, wykraczający poza granice przeciętnej wyobraźni
i jednowymiarowego artyzmu. Uczestniczyliśmy w doniosłym wydarzeniu, mimo że odbiór sztuki nie
był łatwy, wymagał intelektualnego zaangażowania i dystansu. Spektakl pozostawił wyraziste refleksje, solidnie poruszył i długo nie pozwoli o sobie zapomnieć.
Ubu Król, Alfred Jarry (1873-1907), przekład Jan Gondowicz, reż. Jan Klata, premiera 16.10.2014
r., kostiumy Karolina Mazur, w rolach głównych: Zbigniew W. Kaleta (Ubu), Paulina Puślednik (Ubica),
Krzysztof Stawowy, Zygmunt Józefczak, Błażej Peszek i in.		
Anna Pietuch

Taniec

7

foto: Mariusz Cimek

Dancing City Chełm
Pierwsza taka w Chełmie i najbardziej roztańczona impreza w mieście. To co działo sie na
ulicach naszego miasta nie da się opisać, a ten
entuzjazm, siłę tańca tylko w części ukazują
zdjęcia z tej niezwykłej imprezy która odbyła
się 20 czerwca 2015.
Już od godz. 10:00 z pod Młodzieżowego Domu
Kultury w Chełmie wyjechały auta z tancerzami
aby ponieść a raczej powieźć taniec w miasto.
Z pewności miłą niespodzianka było pojawienie
się w nieoczekiwanych miejscach samochodów
i rozpoczęcie spontanicznego pokazu tanecznego.
Również od godziny 10:00 na deptaku przy ulicy
Lwowskiej rozpoczął się występ formacji tanecznych z MDK.
Kolejna niespodzianka czekała na Placu Gdańskim tuż obok fontanny gdzie rozpoczął się kolejny
pokaz taneczny, następnie ponownie wróciliśmy
na Deptak przy Lwowskiej aby tam roztańczyć
miasto raz jeszcze, czego kulminacją było przybycie par tanecznych w... samochodach rodem
z dawnych czasów.
Serce Festiwalu Dancing City zabiło w tanecznych rytmach od godziny 16.00 na Placu Łuczkowskiego: Zaprezentowały się wszystkie grupy
taneczne z Młodzieżowego Domu Kultury a także
zaproszeni goście - tancerze z Klubu Swing Step
Warszawa.
O godz. 18.30 na scenie rozpoczął się ...
I Ogólnopolski Maraton Swingowy o nagrodę
Prezydent Miasta Chełm
Pełną godzinę trwał Maraton Swingowy
a zgromadzona publiczność miała nie tylko okazje

do podziwiania popisów tanecznych ale również
skutecznie dopingowała rywalizującym ze sobą
parom.
Komisja sędziowska obserwowała taneczne
zmagania aby po zakończeniu maratonu przekazać wyniki rywalizacji. Oto one:
I Miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł
otrzymali Grzegorz Cherubiński i Agnieszka
Cherubińska z Klubu Swing Step Warszawa;
II Miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł
otrzymali Jakub Śmiałek i Edyta Stępień z Klubu
Swing Step Warszawa;
III Miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł
otrzymali Kacper Stadnicki i Julia Harańczyk
z Klubu Boogie Opus Twist Chełm.
Po uroczystym wręczeniu nagród nie zabrakło oczywiście pokazu Mistrzów. Podczas całej
imprezy a dokładnie od chwili rozpoczęcia finału
Festiwalu na Placu Łuczkowskiego można było
podziwiać samochody z dawnych lat które lśniły
tak jakby dopiero wyjechały z fabryki aut.
Na zakończenie Dancing City, Teatr Hesperydy
z Chełmskiego Domu Kultury zaprezentował dosłownie „ognisty” spektakl pt „Sad Hesperyd”.
Organizatorami tego niezwykłego wydarzenia
byli: Urząd Miasta Chełm, Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie, Automobil Klub Chełmski, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie.Sponsorami byli: BH Meble Janusz Bartoszuk oraz TOP
Med Szafranek. Patronat nad I Festiwalem Dancing City objęła Prezydent Miasta Chełm Agata
Fisz. 			
Mariusz Cimek

X Mistrzostwa
Tańca Nowoczesnego

foto: Mariusz Cimek

Na scenie zaprezentowało się około 130 tancerzy w wieku od 6-17 lat. Za sprawą
licznie zgromadzonej widowni, aplauz i owacje trwały do ostatniej sekundy turnieju.
Choreografie w klimacie tańca współczesnego, show dance, disco dance, video clip
oraz musicalu zyskały uznanie oglądających. Pierwsze edycje turnieju miały charakter
kameralny, ich celem była integracja tancerzy i świetna zabawa. Uwzględniając oczekiwania środowiska imprezę przeniesiono w szersze progi do sali widowiskowej CHDK.
Prezentacja multimedialna wywołała chwilę wzruszeń, aż niektórym widzom zakręciła
się łza w oku. Gościnnie wystąpił zespół Ballo II i Klub Boogie Opust Twist. Organizatorami byli Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie i Klub „Foton. Impreza odbyła się 17
czerwca 2015r w CHDK.
Sponsorzy Imprezy: Huta Szkła Marta 2, Obst – producent płatków, musli oraz pieczywa lekkiego. Współpraca: Chełmski Dom Kultury.		
Joanna Wilkołaska
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Rewelacyjne odkrycia wewnątrz
chełmskiej Bazyliki w 2015 roku
B

ieżący rok jest wyjątkowy dla realizacji interdyscyplinarnego międzynarodowego polsko - ukraińskiego
projektu naukowego „Poszukiwanie,
identyfikacja i rozpoznanie naukowe
najstarszej świątyni Bogurodzicy wybudowanej w Chełmie przez króla Daniela
Romanowicza”, ponieważ Parafia zleciła
prace nad wymianą posadzki wewnątrz
świątyni. Nadarzyła się jedyna okazja
„zajrzenia” w głąb starszych nawarstwień
w prawie każdym miejscu. Prace zaczęto
na początku maja, firma budowlana „Antro”, która skonstruowała namiot wewnątrz
kościoła, aby nie dopuścić do zapylenia
i skuwała starą zniszczoną posadzkę. Kościół został zamknięty dla wiernych. Tempo prac było olbrzymie. Aby maksymalnie
wykorzystać czas na badania pracowano
od rana do wieczora. Były dni, że dokumentację znalezisk wykonywało w różnych miejscach odkryć czterech - pięciu
rysowników oraz archeologów. Czasami
pracowano na dwie zmiany!

Jedna grupa naukowców prowadziła
nadzory nad wybieraniem zasypek i przygotowaniem podłoża do nowej wylewki
pod posadzkę i ogrzewanie podłogowe.
Dzięki temu odkryto kilkadziesiąt obiektów architektonicznych i pozyskano setki
różnorodnych zabytków. Zlokalizowano
i zbadano zarysy sześciu bocznych ołtarzy, które funkcjonowały w końcu XVIII
wieku w nowej Bazylice. Miejscami zachowała się ówczesna podłoga z czerwonych prostokątnych i kwadratowych

płytek ceglanych. Odkryto kilka nowych
krypt, nawiercono otwory i zajrzano do
wnętrza rejestrując kamerką inspekcyjną co zawierają. Jadnak na pełne badania każdego odkrytego obiektu nie było
czasu. Niektóre starsze konstrukcje były
zniszczone już przy rozbudowie cerkwi
w XVI wieku. Jednakże przypuszczalnie
właśnie wtedy w nawie północnej przy
wejściu rozebrano kryptę i wyrzucono
fragment płyty z piaskowca obok. Znajduje się na niej napis wycięty w rzadkim
układzie dookolnym, w tłumaczeniu „BISKUP FILARET CHOŁ...”. Był to znany biskup Filater Obłazicki rezydujący
w chełmskiej cerkwi w latach 1507 –
1533. Płytę zabrano do zbiorów muzealnych i konserwacji. Natomiast w nawie
południowej natrafiono na dużą kamienną płytę z inskrypcjami z początku XVII
wieku, dotyczącymi księdza unickiego.
Znalezisko i przypuszczalnie grób pod
nią zadokumentowano i pozostawiono na
miejscu.
W zasypkach pod kolejnymi warstwami

podłogi (drewniane, ceglane i kamienne),
wrzucano skuwane fragmenty polichromii
oraz sztukaterii. Dzięki temu wiemy, że
wnętrze świątyni w okresie nowożytnym
XVI – XIX wieku kilkakrotnie zmieniało
się. Z pozyskanych zabytków dominują

drobne zgubione monety, ozdobne szkła,
fragmenty kafli piecowych. Warto odnotować zadokumentowaną konstrukcję
ceglanych kanałów grzewczych z cegieł
wybudowanych w transepcie Bazyliki na
przełomie XIX i XX wieku. „Kotłownia”
znajdowała się w pobliskim klasztorze
Bazylianów i gorącą parę rozprowadzano
rurami przez podziemny tunel. Pewnie
z powodu dużych ubytków ciepła wrócono do pieców kaflowych.
Druga część ekipy prowadziła prace
badawcze w wytypowanych miejscach
zakładając cztery wykopy (11-14/B). Dwa
z nich były szczególnie ważne. W pierwszym 11/B zlokalizowanym w nawie północnej w części wschodniej natrafiono na
narożnik wewnętrzny i zewnętrzny cerkwi
Daniela Romanowicza! Był w niewielkim
stopniu zniszczony, dlatego po uzyskaniu
zgody przez księdza prałata doktora Tadeusza Kądziołkę, podjęto decyzję o jego
wyeksponowaniu poprzez umieszczenie
w tym miejscu podświetlonego okienka
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widokowego w posadzce. Dzięki temu
we wrześniu 2015 roku będzie można
już zajrzeć do wnętrza i zobaczyć jedną
z najstarszych w Polsce konstrukcji ceglanych w wątku wendyjskim! Potwierdzono
także, że cerkiew z XIII wieku zbudowano w stylu zachodnim, wzorując się na
romańskim, z absydą w kształcie prostokąta, a bogatym wystrojem wschodnim
– bizantyjskim: ze szkliwionymi posadzkami, witrażami i śladami wielobarwnej
polichromii.
W obrządku pogrzebowym z wczesnego średniowiecza, ważną rolę odgrywała
nawa środkowa kościoła, szczególna
część cerkwi z XIII wieku, tzw. narteks,
gdzie lokowano pochówki osób szczególnie zasłużonych bądź władców. Wcześniej
nie prowadzono tu badań z powodu prze-

mieszczania się wiernych w czasie nabożeństw, ale w 2013 roku w pobliżu odkryto
nagromadzenie grobów pod łukiem z cegieł i mały fragment konstrukcji ceglanej
– ob. 25, którą ekipa wtedy uznała za grób
sarkofagowy. Przyszedł czas na weryfikację ustaleń, po założeniu wykopu 12/B.
Tak jak się spodziewano, wystąpiło w tym
miejscu nagromadzenie szczególnych
obiektów. Sensacjom nie było końca. Najpierw grób nr 58. Mężczyzna przy lewym
kolanie miał celowo umieszczoną kłódkę
z żelaza. Niżej wystąpił grób w obstawie
z cegieł palcówek - wojownika („drużynnika”) -według określeń antropologów
w wieku do 35 lat. Zginął on od dwukrotnego cięcia szablą w głowę, być może podczas walki konnej. Miał też wiele urazów
zaleczonych: złamania, czy ślad po strzale

typu mongolskiego! Obok od południa na
głębokości ponad 2 metrów odczyszczono
prostokątną w planie konstrukcję grobową
z cegieł. Jednak wcześniejsze przypuszczenia okazały się prawdziwe - był to sarkofag. Pokrywa z desek, być może z malaturą, nie zachowała się – pochówek nie był
uszkodzony. Poza szkieletem mężczyzny
zmarłego w wieku 30- 35 lat, znaleziono
słabo zachowany fragment sprzączki
z żelaza, ozdobny pozłacany dzwoneczek
oraz być może fragment muszli. Odzież
niestety nie zachowała się.
Kim byli – „wojownik” i mężczyzna

Wykop 11/B. Narożnik północno – wschodni
cerkwi z XIII wieku fundacji Daniela Romanowicza,
z zaplanowanym oknem widokowym.

z sarkofagu? Z danych z latopisu wiemy,
że w chełmskiej cerkwi oprócz Daniela
Romanowicza pochowano dwóch jego
synów – Romana i Szwarna. Obydwaj
umarli młodo w wieku około 25 – 35 lat,
w tym jeden, jak opisuje kronikarz - śmiercią gwałtowną.
Unikatowa konstrukcja specjalnie dopasowanego sarkofagu w kształcie łodzi
i określony przez dwóch niezależnych antropologów wiek zbadanego pochówku,
może wskazywać na jednego z synów
Daniela Romanowicza. Na potwierdzenie
tej hipotezy trzeba będzie jeszcze poczekać, po wykonaniu szeregu specjalistycznych badań” C14, genetycznych oraz
analiz znalezionych zabytków.
Ze względu na opracowywane zabytki
i trwające prace przedstawiłem czytelnikom tylko najważniejsze odkrycia. Dalsze badania będą nadal kontynuowane,
ale od części podziemnej krypt. Dzięki
zgodzie Parafii pod posadzką została
wykonana zbrojona płyta, która umożliwi
w przyszłości badania i przede wszystkim
wykonanie unikatowego podziemnego
muzeum, gdzie będzie można zwiedzić
cerkiew z XIII wieku – wyjątkowy zabytek
w skali Europy, sarkofag z pochowanym
synem księcia?, krypty z grobami unickich biskupów i inne odkrycia, które są
w trakcie badań i opracowywania. Skala
przedsięwzięcia jest zbyt duża dla Parafii,
dlatego Miasto Chełm zamierza wspólnie
wystąpić o dotację na ten cel w jednym
z projektów unijnych.
Tekst i zdjęcia: Stanisław Gołub
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Twórcy Ziemi Chełmskiej

70. rocznica śmierci Zenona Waśniewskiego

Talent zamordowany
Poeta i prozaik, wzięty grafik, miłośnik i tłumacz poezji niemieckiej, opiekun i mentor chełmskiej młodzieży, współwydawca „Kameny” - Zenon Waśniewski zmarł z wycieńczenia kilka dni przed końcem
wojny w kwietniu 1945 roku w niemieckim obozie
koncentracyjnym Bergen Belsen.
W dzisiejszym Chełmie o Zenonie Waśniewskim przypomina nie tylko ulica jego imienia, ale wydawnictwa
i wystawy poświęcone jego twórczości.
Urodzony 11 grudnia 1891 roku w ziemiańskiej rodzinie Kazimierza Waśniewskiego. Matka, Hermina
z Właczyńskich, zmarła, gdy Zenon miał zaledwie cztery
lata. Rodzina była dobrze sytuowana – ojciec, ogrodnik
miejski w Tarnowie i jednocześnie dyplomowany nauczyciel ogrodnictwa sam utrzymywał trójkę dzieci – Zenona,
Kazimierę i Czesława.
W 1903 roku rodzina Waśniewskich przeniosła się
do Krakowa, gdzie ojciec Zenona prowadzi sklep – Drogerię pod Gwiazdą, przy ul. Lwowskiej – rodzaj składu
aptecznego, perfumerii, winiarni i herbaciarni, oraz na
Podgórzu Fabrykę Kawy Zdowie.
Pragmatyzm ojca odcisnął się na edukacji Zenona,
który wbrew budzącym się młodzieńczym pasjom trafił
po ukończeniu w 1910 roku gimnazjum, na Wydział Architektury Politechniki Lwowskiej. Studia politechniczne
na prestiżowym kierunku Zenon rozszerzył o przedmioty
nadobowiązkowe, tj. rysunek odręczny, szkice z natury
i modelowanie u profesorów Sadłowskiego i Nalborczyka. Na studiach poznaje Brunona Schulza, która to znajomość odciśnie swoje piętno na późniejszej twórczości
Zenona Waśniewskiego. Studiów nie skończyli obaj.
Po wybuchu I wojny światowej, Waśniewski zaciąga
się jako jednoroczny ochotnik do armii. Z tego okresu pochodzą m.in. rysunki kolegów: F. Mazarskiego i A. Sowy.
Po odejściu z wojska od 1 października1915 Waśniewski
pracuje w Urzędzie Budownictwa Miejskiego Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, z którego odchodzi na
własną prośbę 1 marca 1916 roku, żeby dzięki protekcji
J. Fałata i J. Zawiejskiego uczestniczyć w renowacji malowideł w krakowskich kościołach; św. Krzyża, na Wawelu oraz kościele parafialnym w Bochni. W październiku
1916 roku przystąpił do egzaminów na Akademię Sztuk
Pięknych w Krakowie. Nie został przyjęty, oblał go sam
rektor wszechnicy Józef Mehoffer stwierdzając „Waśniewski ma już swoją manierę”.Opuszcza Kraków, rysuje baraki w Oświęcimiu, a po dwóch latach w 1919 roku
przenosi się do Radzynia, gdzie pracuje jako inspektor

grafiki ze zbiorów ChBP

w Powiatowym Biurze Odbudowy Kraju, potem nauczyciel rysunku w Gimnazjum Realnym. Sporo zmienia się
w życiu prywatnym Zenona Waśniewskiego - poznaje
Michalinę Ryzińską – swoją wielką miłość. Romans przerywa wojna 1920 roku, Zenon po szczęśliwym powrocie
z wojny bierze ślub w lipcu 1921 roku w Sądowej Wiszni,
rodzinnej miejscowości narzeczonej. Tego samego roku
staje przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i zdaje
egzamin nauczycielski.
Jesienią 1921 roku Waśniewski z rodziną osiedla się
w Chełmie. Waśniewscy zamieszkują przy ulicy Reformackiej 15b (dziś ta ulica nosi ona jego imię, nadal stoi
przy niej dom, w którym żył Waśniewski). Uczył tu rysunku w Męskim Seminarium Nauczycielskim (Liceum
Czarnieckiego).
Jego uczniami byli między innymi Eugeniusz Bednarek – grafik, Kajetan Sosnowski – znany, nowoczesny
artysta, Tadeusz Ścibior – artysta-fotografik.
W tym okresie powstają jego akwarele, tempery i pastele – głównie pejzaże i portrety, które można zaliczyć

do nurtu koloryzmu. W 1927, 1928 i 1931 roku wystawiał
je w warszawskiej Zachęcie. Poza tym prezentował swoje dzieła w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Gdyni. Od 1933
roku, wspólnie z Kazimierzem Andrzejem Jaworskim, był
wydawcą czasopisma literacko-artystycznego „Kamena”, którego był skarbnikiem i grafikiem. W „Kamenie”
publikuje recenzje książek, artykuły i przekłady niemieckiej poezji m.in Heinricha Heinego, Reinera Marii Rilkego, Gustawa Falkego Georga Heima, Martina Greifa).
W „Kamenie” ukazało się także kilka własnych wierszy
Waśniewskiego. W 1999 roku zostały wydane w tomiku Taki mój los. Jako wydawca pisma literackiego, Waśniewski korespondował z Bruno Schulzem, zaś trwałą
pamiątką ich spotkań są portrety Schulza pędzla Waśniewskiego. W latach 1936-1939 Zenon Waśniewski był
członkiem Związku Artystów Plastyków w Lublinie.
Stabilizacja zawodowa pozwala artyście na działalność na wielu polach: poza grafiką i malarstwem oraz
poezją, Zenon Waśniewski śpiewa w chórze, gra na
fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli. Projektuje sztandary, odznaki, zaproszenia, znaczki pocztowe,
ekslibrisy, tworzy scenografie teatralne oraz okładki do
książek. Pracuje z sądami w Chełmie i Lublinie dla których wykonuje jako biegły, ekspertyzy grafologiczne.
Wojna w 1939 roku przerywa twórczy okres w życiu
Waśniewskiego. Działa w Straży Bezpieczeństwa Miasta Chełma, potem, od 1940 roku aż do aresztowania
pełni funkcję pierwszego komendanta miasta Związku
Walki Zbrojnej. Poszukiwany przez hitlerowców ukrywa
się we Lwowie. Wraca do Chełma i 9 października 1942
roku zostaje aresztowany przez hitlerowców. Gestapo
więzi go na Zamku Lubelskim, skąd w 1943 roku Waśniewski trafia na Majdanek, następnie do Oświęcimia,
a potem do Oranienburga. Pobyt w obozach śmierci
niszczy zdrowie Waśniewskiego, który umiera na kilka
dni przed końcem wojny w niemieckim obozie zagłady
w Bergen-Belsen.
Dorobek Zenona Waśniewskiego jest żywym dowodem wielkiego talentu i pasji twórczej tego niezwykłego
chełmianina. Przypominają o tym nie tylko ulica Zenona Waśniewskiego czy dom, w którym mieszkał artysta
ale i duży zbiór obrazów i rysunków przechowywany
w Muzeum Chłmskim. O współtwórcy literackiego pisma
„Kamena”, chce przypominać społeczność IV Liceum
Ogólnokształcącego w Chełmie podejmując inicjatywę
przypomnienia sylwetki artysty, organizując konkurs
„Zenon Waśniewski - artysta malarz i poeta okresu międzywojennego. Obraz i słowo”.
Materiał powstał na podstawie badań
przeprowadzonych przez Krystynę Mart.
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Na wakacje

Fitness w Parku Miejskim
Klub Joy Fitness w każdą wakacyjną
sobotę organizuje o godz. 11:00 bezpłatne zajęcia aerobiku w Parku Miejskim
przy hotelu Kamena. Nie ważne czy
masz 15 czy 50 lat, przyjdź i przekonaj
się że „chcieć to móc”. Dzięki różnorodnej
formie zajęć każdy znajdzie tutaj coś dla
siebie m.in. :
ZUMBA - taniec zainspirowany połączeniem elementów tańca latynoamerykańskiego z elementami fitness. ZUMBA
zawiera w sobie taniec jak i fitness. Choreografia ZUMBY łączy hip-hop, soca,
samba, merengue, salsy oraz elementy
Bolywood i tańca brzucha. Wykorzystywane są także elementy treningu siłowego.
SHAPE Trening, którego celem jest
kształtowanie całej sylwetki. Polega na
wykonywaniu ćwiczeń na poszczególne partie mięśniowe, tj. ramiona, klatka
piersiowa, grzbiet, uda, pośladki, brzuch
z wykorzystaniem dodatkowego obciążenia np. hantle, gumy, stepy lub bez niego.
Zajęcia przeznaczone dla osób na każ-

dym poziomie zaawansowania
STRETCHING - zestaw ćwiczeń fizycznych polegający na rozciąganiu mięśni celem ich rozciągnięcia i uelastycznienia, a także poprawieniu ukrwienia
układu motorycznego. Jest naturalnym
systemem ćwiczeń, który zaczerpnięty
został m.in. z obserwacji zwierząt łownych wykonujących podobne „ćwiczenia”
łączącym w sobie elementy gimnastyki
i kulturystyki łącząc naprzemienne serie
ćwiczeń dynamicznych i statycznych.
Zajęcia prowadzone są przez instruktorów na co dzień pracujących w klubie.
Wszystkie informacje dotyczące zajęć
zawsze ukazują się na naszej stronie
internetowej www.joy-fitness.pl oraz fanpage https://www.facebook.com/pages/
Joy-Fitness/196827270355452
Zajęcia nie odbędą się tylko 15.08.2015
(Wniebowzięcie NMP)
W razie niesprzyjających warunków
atmosferycznych zajęcia zostaną odwołane.

Wędrówki
z PTTK

Oddział PTTK im Kazimierza
Janczykowskiego od kilkunastu lat
jest organizatorem wycieczek krajoznawczych dla dorosłych amatorów turystyki i krajoznawstwa.
Programy wycieczek, organizowanych na terenie Chełma, obszarze
powiatu chełmskiego i województwa lubelskiego, przygotowują
działacze funkcjonujących przy Oddziale Komisji: Ochrony Przyrody
i Opieki nad Zabytkami. Obok członków PTTK, głównie Społecznych
Opiekunów Przyrody i Zabytków,
w imprezach uczestniczą emeryci,
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz członkowie Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny. W bieżącym roku, dzięki wsparciu Miasta Chełm, zaplanowano 10
wycieczek, realizowanych od 15
maja 2015 r. Uczestnicy mogli już

Moje monidło
Sfotografuj się w ekranach „monidłowych” w ramach organizacji wystawy „Monidła - dostojne portrety”.
Siedziba muzeum, ul. Lubelska
56A, w godzinach pracy muzeum: poniedziałek - nieczynne, wtorek - piątek
w godz. 10.00 - 16.00, sobota i niedziela w godz. 12.00-16.00
Organizator:
Muzeum
Ziemi
Chełmskiej im. W. Ambroziewicza
w Chełmie.

CHDK zaprasza
12 września , godz. 20.00 – kabaret Ani Mru, Mru w ChDK. W nowym
programie Skurcz!.
25 września, g.18.00, bilet 20 zł i 26
września, g. 17.00, bilet 30 zł. - 35 lat
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej. Zapraszamy wszystkich miłośników polskiej kultury ludowej na koncerty z okazji Jubileuszu
35-lecia istnienia Zespołu. Tradycyjnie już, na jubileuszowej gali wystąpią
we wspólnym programie artystycznym
przedstawiciele wszystkich pokoleń
tancerzy, muzyków i solistów, prezentując ludowe tańce i przyśpiewki
z różnych regionów Polski. Piękne,
kolorowe kostiumy, siarczyste oberki, krakowiaki i polki będzie można
obejrzeć w czasie dwóch koncertów,
które odbędą się w sali widowiskowej
Chełmskiego Domu Kultury.

poznać walory Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie” (15
maja), Pagórów Chełmskich między Rejowcem i Krasnymstawem
(6 czerwca) i Obszaru Natura 2000
„Dolina Środkowego Bugu” (4 lipca).
Zwiedzali także kościół parafialnych
pw. Rozesłania Świętych Apostołów i Muzeum Parafialne w Chełmie
(27 czerwca). Do końca roku zaplanowano jeszcze następujące wycieczki: „Parki Podworskie Powiatu
Lubartowskiego” (18 lipca), „Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu” (8 sierpnia), „Kazimierski
Park Krajobrazowy” (22 sierpnia),
„Parki Podworskie Powiatu Chełmskiego” (12 września), „Cmentarz
parafialny w Chełmie” (24 października), „Osiedle Dyrekcja w Chełmie”
(28 listopada).
Zgłoszenia na wycieczki są

przyjmowane są w biurze Oddziału
PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie, ul. Narutowicza
14, w każdą środę w godz. 16.30
- 17.30 lub telefonicznie (nr 600419-664).
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Opowiadacze
w muzeum
chełmskim

foto: G. Zabłocki

Dział Etnografii muzeum w Chełmie zaprosił Stowarzyszenie Opowiadaczy „Grupę Studnia O”
z Warszawy, ze specjalnie przygotowanym programem „Opowieści w trzech dębach ukryte”.
Na spotkaniu, które miało charakter plenerowy,
liczna grupa dzieci z chełmskich przedszkoli i szkół
podstawowych wysłuchała chełmskich legend i opowieści. Niektóre z nich inspirowane były książką Longina Okonia „Opowieści niedźwiedziego grodu”, inne,
o charakterze wielokulturowym, pochodziły z folkloru
żydowskiego, m.in. opowieść o
„Chełmskich mędrcach”, a także o „Szlemielu, co
kozę kupował”. Dzieci aktywnie i spontanicznie uczestniczyły w widowisku.
„Grupa Studnia O” działa od 1997 roku i jest pierwszym w Polsce stowarzyszeniem opowiadaczy o charakterze edukacyjnym i animującym działania parateatralne. Zespół tworzą artyści o różnych profesjach
i rozmaitych pasjach, w tym m.in. pisarka, aktorka, pieśniarka, polonistka, orientalistka, etnolog. Chełmskie
widowisko przygotowały i przedstawiły Beata Frankowska i Małgorzata Litwinowicz. O stronę muzyczną
zadbał, akompaniując na akordeonie Robert Lipka.
Źródłem opowieści Studni jest bogata tradycja literatury ustnej: bajki, baśnie, mity, eposy z różnych kultur, a także historie autorskie. Opowiadania pochodzą
z różnych: części świata (m.in. z Polski, z Afryki, Syberii, Bliskiego Wschodu), kultur (np. opowieści cygańskie, żydowskie) i czasów (m.in. legendy miejskie,
opowieści futbolowe).
Działalność stowarzyszenia, jak twierdzą jej członkowie „nie jest próbą rekonstrukcji dawnych praktyk
opowiadania czy wiernym odtwarzaniem tradycyjnych
narracji. Sztukę opowiadania traktujemy jako indywidualną twórczość artystyczną, inspirowaną tradycją, lecz
wpisującą się w kontekst współczesności ”.
Grupa korzysta z otwartej formuły opowiadania – od
kameralnych spotkań w kręgu po wielkie widowiska
narracyjne. Stowarzyszenie realizuje liczne projekty
społeczno-kulturowe, np.: „Bajanie na polanie”, „Opowiedz sąsiedzie”, „Historie słowiańskie”, „Opowiadacze
w muzeum”. Od 2006 roku jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania, odbywającego się w Warszawie.
Artystyczna „Grupa Studnia O” współpracowała
z kilkoma dużymi, warszawskimi muzeami, m.in.
z Zamkiem Królewskim, Muzeum Narodowym, Państwowym Muzeum Etnograficznym i Muzeum Historii Żydów
Polskich. Cieszymy się, że odwiedziła nasze miasto, nasze muzeum.
Małgorzata Podlewska-Bem

Rozmaitości

„Odnowa”
zaprasza

Chełmska Grupa Rowerowa „Odnowa” zaprasza
na sobotnie rajdy rowerowe, rekreacyjne, dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika zbiórka rajdu (każda sobota lipca i sierpnia - z wyjątkiem
15 sierpnia).
Szczegóły dotyczące trasy rajdu i miejsca zbiórki
ustalane każdorazowo przed rajdem w każdy czwartek, godz. 17.00 w siedzibie stowarzyszenia ul. Reformacka 24. tel. 511 958 406

Ćwierć wieku
surowego brzmienia

Zespół Parricide powstał w 1990 roku w Chełmie.
Istnieje, nagrywa i koncertuje już nieprzerwanie 25 lat.
Muzyka Parricide to death metal z elementami grind core, muzyka niekomercyjna ale muzyka, która wielu ludziom zapadła w pamięć.
To kawał czasu i kawał dobrego grania z ogromną
siłą wyrazu dająca ludziom niepohamowaną energię.
Zespół swoją twórczość przekazuje nie tylko na swoich płytach a jest ich 6 pełnych albumów plus kilkanaście dodatkowych wydawnictw,
ale również podczas koncertów w całej Europie.
Przez ten szmat czasu przewijali się przez grupę różni
muzycy a obecny skład zespołu to: Kuba Brewczyński
(vocal), Albert „Alek” Kraczkowski (guitar), Piotr Sabarański (guitar), Łukasz „Popiół” Popielnicki (bass guitar),
Krzysztof „Vizun” Saran (drums).
Można byłoby pisać wiele słów, które i tak w pełni nie
oddadzą tej siły i energii zawartej w muzyce zespołu.
Aby ją poczuć trzeba było być chociaż na jednym koncercie, takim jak ten - Jubileuszowym z okazji 25 lat na
scenie zespołu Parricide – naszego zespołu w Klubie
Atmosfera w Chełmie 20 czerwca 2015.
tekst i fot. M. Cimek

Ze Smarzowskim na planie

Na plan najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego
„Wołyń” trafił przypadkiem – Dobry rok temu przechodziłem przez lubelską starówkę i zobaczyłem pokaźny
tłum pod Trybunałem Koronnym. Jak się okazało, trwały
tam właśnie castingi do filmu – mówi Marcin Gardziński
(pierwszy z lewej na zdjęciu) - Postanowiłem spróbować
i ... udało się. Najpierw kilka zdjęć, potem odpowiadałem na
pytania i nazajutrz dostałem telefon, że będę statystował.
Marcin nie od razu trafił na plan, „Wołyń” kręcony jest w
plenerach lubelskiego skansenu od kilkunastu miesięcy.
Były zdjęcia jesienne, robione zimą i na wiosnę. Studenta

chełmskiej PWSZ zobaczymy latem w mundurze rannego
żołnierza Armii Czerwonej. - W jednej ze scen, nasz oddział wycofuje się na wschód – opowiada Marcin.
Marcina Gardzińskiego spotkali na planie „Wołynia”
4 lipca chełmscy kinomani z DKF Rewers. Oczywiście
była wspólna fotka z reżyserem, ale też długie rozmowy
z aktorami – To świetni ludzie, wspólna garderoba z Jackiem Braciakiem pokazała nam wszystkim, że nie ma tu
żadnego gwiazdorzenia, że wszyscy całkowicie pochłonięci są pracą – dodaje Marcin.
Premierę „Wołynia” zaplanowano na 2016 rok. (wz)

Muzyka na żywo

Muzyczna
Studnia

nie tylko przy studni
Wzorem ubiegłego roku ChDK zaprasza na cykl
koncertów - Muzyczna Studnia. W lipcu spotkania
odbędą się na Placu Edwarda Łuczkowskiego. Przed
chełmską publicznością wystąpią:
17 lipca, godz. 19.00 – Teatr Młyn i Alosza Awdiejew
31 lipca, godz. 19.00 – Bimber Boys.
W sierpniu zaprosimy na:
1 sierpnia – koncert „Godzina W” –g. 17.00, sala widowiskowa ChDK. Widowisko muzyczne przygotowane
przez chełmskich artystów.
14 sierpnia, godz. 19.00 – Muzyczna Studnia– koncert
Na Ludowo połączony z jarmarkiem (Pl. Łuczkowskiego)
21 sierpnia, godz. 19.00 - koncert Rock na Skarpie
(Skarpa przy ChDK)
28 sierpnia, godz. 19.00 – zakończenie wakacji z zespołem Modem (Skarpa przy ChDK)
Dodatkowo:
11 lipca, godz. 13.00 - Maraton Zumby zakończony
dyskoteką z zespołem Ricco (Skate Park - Park Miejski
przy al. Armii Krajowej, podczas deszczu - Miejska Hala
Sportowa, ul. Graniczna 2A). Organizatorzy - Klub JOY
FITNESS, Chełmski Dom Kultury.
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Chełmski rynek wydawniczy

Reklama

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

Materiał promocyjny sponsora głównego wydania - PGO CHEŁM

Zgodnie z nowym prawem województwo podzielone zostało na regiony
gospodarowania odpadami. Odpady komunalne zbierane w danym regionie
powinny być kierowane i przetwarzane w jego granicach we wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych (tzw. RIPOK). Na mocy planu dla województwa lubelskiego utworzony został region Chełm, do którego weszły: miasto Chełm
i Rejowiec Fabryczny oraz gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Hrubieszów, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny,
Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Uchanie, Wierzbica, Wola Uhruska,
Wojsławice i Żmudź. Innym istotnym ustaleniem planu jest nadanie statusu
regionalnej instalacji Zakładowi Przetwarzania Odpadów Komunalnych
regionu chełmskiego w Srebrzyszczu, do którego powinny trafić odpady
zbierane w naszym regionie.
Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych został wybudowany
w ramach projektu pn. „Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów”, dofinansowanego z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem projektu
była: budowa zakładu, rekultywacja 12 składowisk odpadów w obrębie obszaru Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej, edukacja ekologiczna
oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon”. Realizację projektu przeprowadziło Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Chełmie.
W miejscowości Srebrzyszcze koło Chełma powstał zakład o wydajność
ok. 26.000 Mg przy systemie pracy jednozmianowej. Stanowi on część kompleksowego zespołu obiektów, takich jak:
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Zapowiedzi
2015-07-30 Przypadek Harolda Cricka
Tragikomedia, Produkcja: USA, Reżyseria:
Marc Forster, Obsada: Will Ferrell , Maggie Gyllenhaal, Dustin Hoffman, Queen Latifah, Emma
Thompson, Czas trwania: 1,53
Harold Crick jest poborcą podatkowym, prowadzącym nudny, rutynowy tryb życia. Ale
pewnego dnia słyszy kobiecy głos, który będzie komentował wszystkie czynności Harolda.
Początkowo podejrzewa, że zwariował. Odkrywa, że głos należy do Karen Eiffel pisarki,
a on jest bohaterem nowej powieści. Karen
chce w niej uśmiercić Harolda Cricka. Jemu to
nie odpowiada...

2015-07-02 Kocha lubi szanuje
Komedia, Produkcja: USA , Reżyseria: Glenn
Ficarra, John Requa ,Obsada: Steve Carell,
Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone,
Czas trwania: 1,58
Główny bohater, przesadnie poprawny czterdziesto kilku latek, wiedzie idealne życie — ma
dobrą pracę, ładny dom, udane dzieci i szkolną
miłość za żonę. Pewnego dnia dowiaduje się,
że jego druga połowa zdradziła go i chce się
rozwieść…

2015-07-09 Między słowami
Komediodramat, Produkcja: USA,Reżyseria: Sofia Coppola, Obsada: Bill
Murray, Scarlett Johansson, Giovanni
Ribisi, Anna Faris, Czas trwania: 1,42
Bob, starzejący się aktor telewizyjny, przyjeżdża do Japonii, aby wziąć
udział w zdjęciach do filmu reklamowego. W Kraju Kwitnącej Wiśni przebywa też Charlotte, młoda kobieta
zaniedbywana przez zapracowanego
męża. Przypadkowe spotkanie tych
dwojga, będzie początkiem niezwykłej przyjaźni.

2015-07-16 Last Vegas
Komedia, Produkcja: USA, Reżyseria: Jon
Turteltaub, Obsada: Michael Douglas, Robert
De Niro, Kevin Kline, Morgan Freeman., Czas
trwania:1,45
Czterech przyjaciół po sześćdziesiątce jedzie
do Las Vegas, by zaszaleć na imprezie kawalerskiej jedynego, który pozostał jeszcze
wolny.

2015-08-06 Choć goni nas czas
Dramat, komedia , Produkcja: USA, Reżyseria:
Rob Reiner, Obsada: Jack Nicholson, Morgan
Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow, Czas trwania: 1,37
Edwarda Cole’a, który zbił fortunę na swojej
korporacji, i mechanika samochodowego Cartera Chambersa dzieli absolutnie wszystko.
Jednak w bardzo trudnym momencie życia obaj
spotykają się w szpitalnej sali i odkrywają, że
łączą ich dwie rzeczy – chęć spędzenia swoich
ostatnich chwil na robieniu tego, o czym zawsze
marzyli, i pogodzenia się wreszcie z myślą
o tym, kim jest każdy z nich.
2015-08-13 Pociąg życia
Dramat, komedia, Produkcja: Francja, Niemcy,
Reżyseria: Radu Mihăileanu, Obsada: Lionel
Abelanski, Rufus, Clément Harari, Marie-José
Nat, Czas trwania: 1,41
II wojna światowa. Mieszkańcy żydowskiej
wioski postanawiają zorganizować udawaną
deportację, by przechytrzyć hitlerowców i dostać się do Palestyny.

2015-08-20 Pół na pół (50/50)
Dramat, komedia , Produkcja: USA, Reżyseria:
Jonathan Levine, Obsada: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick, Bryce Dallas
Howard, Anjelica Huston, Czas trwania: 1,39
Adam to porządny chłopak, który ma wszystko - pracę, dziewczynę i dobrego przyjaciela.
Choroba jednak sprawi, że jego świat ulegnie
przewartościowaniu. Film jest oparty na przeżyciach scenarzysty, Willa Reisera.

2015-08-28 - Fantastyczna niepodzianka na zakończenie wakacji !

gazeta dostępna w :
2015-07-23 7 psychopatów
Komedia kryminalna, Produkcja: UK, Reżyseria: Martin McDonagh, Obsada: Colin Farrell,
Christopher Walken, Sam Rockwell, Woody
Harrelson, Tom Waits, Czas trwania: 1,49
Marty właśnie kończy swój scenariusz pt.
„Siedmiu psychopatów”, kiedy jego przyjaciel
wpada w poważne tarapaty, kradnąc psa niebezpiecznego gangstera.

Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Pocztowa
41, Urząd Miasta Chełm, Muzeum Ziemi
Chełmskiej, Chełmski Dom Kultury, Chełmska Biblioteka Publiczna, TAWA ul. Krzywa, „Technobud” Hotel Kamena, przychodnie: „Salus”
ul. Piłsudskiego 11B, „San-Med” I Armii W.P., Salon Kosmetyczny „Angel” - ul. Lwowska 13 E,
„Galeria Fryzur” ul. Pocztowa 26, hotel „Relax”-ul. 11 Listopada 2, HK Hotel „Kozak” – ul. Hrubieszowska 37, „ALMED” Specjalistyczne Gabinety Lekarskie ul. Hrubieszowska 54a, Hotel
„DUET” - ul. Hrubieszowska 54 a, „LEK-DENT” ul. Wołyńska 32, MSP ZOZ, ul. Wołyńska 11, Stowarzyszenie Twórcze „Pasja” - I Armii W.P. 19, „SURMED” Przychodnia Lekarzy Rodzinnych ul.
I Armii W.P. 41 C „FAN KULTURY” ul. Lwowska 1, „Unident” ul. Waśniewskiego 13,
OPUS IT Jaskinia Solna „Barbórka” - Lubelska 52, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Delegatura w Chełmie – pl. Niepodległości 1, Salon Fryzjerski „PROFESJONAL” ul. Reformacka 28, SP Szpital Specjalistyczny w Chełmie ul. Ceramiczna 1,
Przychodnia Specjalistyczna ul. Szpitalna 53 B, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Graniczna 2a i ul. I Pułku Szwoleżerów 15 i Galeria Atelier Ryszarda Kaczmarskiego ul
Lwowska 34.

