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Wydarzenie

Nasze muzeum a Czarniecczycy 1919-1939
Ta dedykowana twórcom muzeum wystawa, została przygotowana z okazji jubileuszu 95-lecia
Muzeum Ziemi Chełmskiej im.
Wiktora Ambroziewicza oraz
100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego. Wystawa czynna będzie do
listopada w budynku muzeum
przy ul. Lubelskiej 56 A.
Ekspozycja przedstawia m.in. archiwalne fotografie, dokumentujące wystawę
z 1935 r., udostępnianą wówczas
w gmachu Państwowego Gimnazjum im.
S. Czarnieckiego. Wśród sfotografowanych zabytków, można zobaczyć te utracone w wyniku II wojny światowej oraz takie,
które zachowały się w zbiorach do dzisiaj.
Eksponowane są także dokumenty z życia
szkoły i fotografie kustoszy szkolnego muzeum: Wiktora Ambroziewicza, Tadeusza
Dąbrowskiego, Jadwigi Jędrzejewskiej,
Mariana Lipskiego, Kazimierza Janczykowskiego, a także innych nauczycieli
i uczniów.
Po I wojnie światowej w naszym mieście
zostało utworzone muzeum, które od 1919

do 1969 r. (z czteroletnią przerwą podczas okupacji niemieckiej), mieściło się
w Gimnazjum im. S. Czarnieckiego i później
w I LO. Z inicjatywy Ambroziewicza, ówczesnego dyrektora tej szkoły i jednocześnie pierwszego kustosza muzeum, grupa
nauczycieli i uczniów, tworzących szkolne
koło muzealne, przystąpiła do zabezpieczania pamiątek o wartości historycznej
i zabytkowej.
Autor „Sprawozdania z działów pracy
szkolnej” odnotował, że na podstawie upoważnienia komisarza Rządu Ludowego
w Lublinie na powiat chełmski, z 29 stycznia 1919 r. oraz sporządzonego protokołu,
zabrano resztki dawnego Muzeum Cerkiewno-Archeologicznego (Eparchialnego)
z magazynów Magistratu i umieszczono
w nowym gmachu szkolnym. Eksponaty
te zostały powierzone opiece dyrektora
gimnazjum, którego również upoważniono do gromadzenia w szkolnym muzeum
zabytków sztuki i kultury, jakie udałoby się
znaleźć w Chełmie i okolicy. Przy ocenie
wartości historycznej i artystycznej eksponatów (6 lutego 1919 roku) uczestni-

Sto lat „Czarnieckiego”
Na jubileuszowy, dziesiąty zjazd
do I Liceum Ogólnokształcącego przyjechali goście z całego
świata. Szacuje się, że podczas
trzech dni, mury szkoły odwiedziło nawet 3 tys. osób. Najstarszy z gości-absolwentów zdawał
tu maturę w 1948 roku.

X Zjazd Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz
Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Chełmie trwał od 18 do 20
września. W tym czasie szkoła świętowało również stulecie swojego istnienia.
Przez trzy dni zjazdu szkołę odwiedzali uczniowie, absolwenci, i sympatycy. Przychodzili niekiedy całymi rodzinami. Według szacunków mogło ich być
od dwóch do nawet trzech tysięcy. Na
Zjazd Wychowawców i Wychowanków
przybyły osoby z całej Polski, m.in. ze
Szczecina, Wrocławia, Gdańska, Poznania i Warszawy. Nie zabrakło też gości
z zagranicy: Wielkiej Brytanii, Kanady, a
nawet Australii.
Uroczystości zjazdowe rozpoczął
koncert plenerowy. Zaprezentowali się
podczas niego obecni uczniowie oraz
absolwenci. W sobotę odbyła się część
galowa. Po Mszy Świętej w Bazylice
Najświętszej Maryi Panny uczestnicy
z towarzyszeniem Orkie-

stry Dętej Chełmskiej Cementowni przeszli przed szkołę, gdzie miały miejsce
dalsze uroczystości.
Ważnym punktem było nadanie sali
numer 19 imienia Romana Radzięciaka.
Odsłonięto także tablicę pamiątkową
oraz wbito gwoździe w drzewce sztandaru.
Wieczorem przyszedł czas na bal absolwentów. Bawiło się na nim 530 osób,
część z nich do białego rana. - Bal tradycyjnie rozpoczął się polonezem – mówi
Teresa Kiwińska, dyrektor I LO. - Był to
pierwszy bal, w którym wzięły udział tak
różne roczniki. Bawili się młodzi ludzie,
np. z matury 2012, ale też wiele starszych osób. Najwięcej było absolwentów
z rocznika matury 88/89.
Zjazd zakończył koncert Opole 80
w Chełmskim Domu Kultury. Warto
wspomnieć, że część artystów, to także
absolwenci I LO.
Maria Lik
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czył delegat Ministerstwa Sztuki i Kultury,
Teofil Wiśniewski. Spośród zebranych
przedmiotów zakwalifikowano 164 jako
przedstawiające wartość zabytkową.
Jednocześnie stwierdzono, że „Materiał ten, starannie opracowany i planowo
kompletowany, może stać się podwaliną
poważnego muzeum regionalnego, szczególnie pożądanego na tutejszym terenie.”
(„W Dwudziestą Rocznicę 1915–1935.
Księga pamiątkowa Państwowego Gimnazjum im. St. Czarnieckiego w Chełmie”.
Chełm 1935, s. 125).
Od wiosny 1919 do jesieni 1921 r.
kustoszem muzeum była także dr Jadwiga Graff-Chrząszczewska, a po jej
wyjeździe opiekunami byli: Antoni Kostrzanowski, Aleksander Sauter i Tadeusz Dąbrowski. Od 1930 r. opiekę nad
zbiorami sprawowała Komisja Muzeum
Ziemi Chełmskiej w składzie: Jadwiga
Jędrzejewska, Kazimierz Janczykowski, Marian Jumborski, Jan Wasilewski
oraz dyrektor szkoły – T. Dąbrowski.
Po opuszczeniu szkoły w 1930 r.
przez dyrektora Wiktora Ambroziewicza, w uznaniu jego zasług, komisja
muzealna nadała muzeum jego imię.
Istotna jest informacja pozwalająca
poznać sposoby pozyskiwania eksponatów do tego muzeum – „Z państwowych Zbiorów Sztuki nadesłano 11
portretów biskupów chełmskich, władze
miejscowe i obywatele okoliczni niejednokrotnie wzbogacają zbiory muzealne cennymi darami; młodzież szkolna z zapałem
gromadzi wszelkie pamiątki, a zwłaszcza
monety i banknoty, tworzące już pokaźny
zbiór; wreszcie niezmiernie ciekawych
świadectw przedhistorycznych życia na
tych terenach dostarcza ziemia: znajdują
się w niej urny, siekierki krzemienne, kości wymarłych zwierząt, a ostatnio sprowadzono wykopany w Wojsławicach grób
skrzynkowy.” (Księga Pamiątkowa, Chełm
1935, s. 127).
W 1935 roku dyrektorem gimnazjum
został Marian Lipski, a muzeum otrzymało
odnowioną obszerną salę na pierwszym
piętrze w budynku szkoły. W ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej
kustoszem muzeum był Kazimierz Janczykowski.
Muzeum Ziemi Chełmskiej podczas
okupacji niemieckiej zostało zamknięte.
Kiedy w 1939 roku, po krótkotrwałej okupacji sowieckiej, do Chełma wkroczyli
Niemcy, przekazali cały budynek gimnazjum Komitetowi Ukraińskiemu. Następnie
w 1941 roku, w związku z agresją III Rzeszy na Związek Radziecki, Niemcy usunęli
z budynku szkoły ukraińskie gimnazjum
i urządzili tam szpital wojskowy. W listopadzie 1942 r. z pomieszczeń muzeum
zabrano eksponaty.
W albumie fotograficznym, przechowywanym w zbiorach działu historii chełm-

skiego muzeum, znajdujemy zdjęcia ukazujące fragmenty ekspozycji muzealnej
z lat trzydziestych XX w., na których można zidentyfikować wiele ikon, obrazów
sztalugowych i rzeźb. W latach 40. zostały
wywiezione z Chełma bardzo cenne ikony
z XVI i XVII wieku, portrety biskupów unickich oraz wiele rzeźb sakralnych. Dzisiaj
- na podstawie dostępnych publikacji ukraińskich - już wiemy, że w grudniu 1945 r. ponad 100 eksponatów, w tym pochodzących

z Muzeum Ziemi Chełmskiej, przewiózł do
Muzeum Ławry Kijowsko- Pieczerskiej
w Kijowie ks. protojerej Hawryił Korobczuk. Trafiły tam m.in.: „Królewskie wrota”
z XVI i z XVII w. z ikonostasów cerkwi
ziemi chełmskiej, ikony: „Zstąpienie do
otchłani”, z XVI w., „Chrystus w Majestacie” z 2. poł. XVI w., „Św. Szymon apostoł”
z XVI w. oraz rzeźby: św. Jana Nepomucena i św. Mikołaja.
Dzisiaj te utracone zabytki pochodzące ze świątyń ziemi chełmskiej, możemy
oglądać w naszym muzeum jedynie na
fotografiach.
Tylko niewielka część z tamtych zbiorów
wchodzi w skład obecnej kolekcji działu
sztuki ziemi chełmskiej muzeum w Chełmie. Są to m.in.: rzeźby - Drzewo Jessego
z XVII w., barokowe figury alegoryczne
z ołtarzy dawnej katedry unickiej, prawdopodobnie autorstwa lwowskiego rzeźbiarza
Michała Filewicza, figurki aniołków, postać
Chrystusa Zmartwychwstałego z XVII w.,
a także figury: zakonnika z książką (św.
Dominika?), św. Jana Nepomucena i biskupa św. Stanisława.
Krystyna Mart
Autor wystawy: Krystyna Mart
Wybór eksponatów: Beata Mojska Zając, Magdalena Mąka (Dział Historii),
K. Mart (Dział Sztuki Ziemi Chełmskiej),
Natalia Jędruszczak (Dział Edukacji
i Biblioteka). Fotografie Grzegorz Zabłocki. Oprawa fotografii do ekspozycji
Beata Pradun, N. Jędruszczak
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Laureaci nagród KAJ-a
Krzysztof Weresiński, Krzysztof Sroczyński i Fundacja CEMEX „Budujemy przyszłość” - to do nich trafiły nagrody im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego.
Statuetki wręczono laureatom 15 września podczas
uroczystej sesji Rady Miasta Chełm.
Wyboru laureatów KAJ-a za 2014 rok dokonała kapituła, w skład której weszli laureaci tej nagrody z poprzednich lat: Danuta Bałka-Kozłowska, Barbara Szarwiło,
Tadeusz Boniecki, Arkadiusz Gałązka, Renata Jakimiuk,
Franciszek Ryszard Mazurek oraz Elżbieta BajkiewiczKaliszczuk.
I tak: w kategorii Twórczość Literacka i Artystyczna,
nagroda finansowa i statuetka KAJ-a przyznana została
Krzysztofowi Weresińskiemu.
Przed laty Krzysztof Weresiński był pomysłodawcą utworzenia Chełmskiej Orkiestry Kameralnej. Jako
pierwszy zorganizował Chełmskie Zaduszki Jazzowe,
które obecnie stały się imprezą cykliczną. Przez wiele
lat dyrygował Chełmską Orkiestrą Dętą. Razem z chórem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J.
Paderewskiego w Chełmie wystąpił w ponad 40 festiwalach i konkursach. W tym roku mija 10 lat od założenia i pracy z zespołem Partychóra Ensemble. Posiada
w swoim dorobku twórczym kilkadziesiąt własnych kompozycji i opracowań. Ponadto zredagował śpiewnik pieśni powstańczych, który został wydany w 150. rocznicę
Powstania Styczniowego.
Do nagrody w tej kategorii nominowani byli także:
chełmski poeta i publicysta Henryk Radej, artysta ma-

larz Oganes Kazarian oraz aktor Teatru Ziemi Chełmskiej Zbigniew Moskal.
W kategorii Animator Kultury, statuetką i nagrodą uhonorowano Krzysztofa Sroczyńskiego, prezesa Chełmskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni i Kawalerii
Polskiej „Edukacja. Historia. Kultura”. To dzięki niemu
i skupionym wokół jego osoby ludziom, stowarzyszenie
zajmuje się krzewieniem wartości patriotycznych w społeczności lokalnej. Swoją obecnością członkowie grupy
uświetniają również organizowane w Chełmie uroczystości państwowe. Uczestniczyli też w nagraniu kilku filmów
dokumentalnych ukazujących historię Chełma i Ziemi
Chełmskiej. Swoją działalnością w sposób atrakcyjny
przekazują dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom Chełma, kulturę i tradycje narodowe.
Nominacje w tej kategorii otrzymali: właściciel klubu
„Atmosfera” Mariusz Dudek i prezes Stowarzyszenia
WeRwA Anna Gorczyca.
Z kolei w kategorii Mecenat, statuetka i nagroda powędrowała do Fundacji CEMEX „Budujemy przyszłość”.
Fundacja ta jest największym prywatnym sponsorem
kultury w naszym mieście. Regularnie wspiera finansowo stowarzyszenia oraz instytucje kultury działające na
terenie Chełma. Poprzez ogłaszane konkursy, dofinansowuje przedsięwzięcia z dziedziny kultury wymagające
dużych nakładów finansowych.
Nominacje w kategorii Mecenat otrzymały: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. oraz firma
Perfekt sp. z o.o . 			
(sad)
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Mistrz i uczniowie
Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Chełmie wystąpili na jednej scenie ze znanym
pianistą i satyrykiem Waldemarem Malickim. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce 28 września.
Malicki najpierw poprowadził warsztaty muzyczne
w ramach projektu „Wspólne muzykowanie z Waldemarem Malickim”, którego partnerem jest Fundacja PZU.
Potem wystąpił wraz z młodymi muzykami w specjalnym
koncercie. Na scenie u boku znanego pianisty pojawili
się: Sylwia Skibińska - perkusja, Kinga Stempkowska –
perkusja, Igor Barcicki – fortepian, Dariusz Kwietniewski
– fortepian, Weronika Jędruszak – skrzypce,Aleksandra
Emerla – śpiew, Iga Babicz – flet, Mikołaj Makaryczew
– gitara, Anna Sokołowska - gitara i Amelia Kuczyńska
– akordeon.

Waldemar Malicki pochodzi z Lublina i tam uczęszczał do szkoły średniej. W roku 1982 ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku. Wydał 38 płyt i otrzymał
3 nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyki. Pianista występował podczas wielu festiwali, m.in.
podczas Warszawskiej Jesieni, Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju czy Mazurskiej Nocy Kabaretowej w Mrągowie. Jest założycielem kwintetu wykonującego tanga Astora Piazzolli. Był prezesem Towarzystwa
im. Ignacego Jana Paderewskiego. Od kwietnia 2008 r.
jest Członkiem Rady Fundacji Centrum Twórczości Narodowej. W latach 90. XX w. współtworzył telewizyjny cykl
dokumentalny pt. Wszystko jest muzyką, którego był prowadzącym i autorem scenariusza. Wspólnie z reżyserem
Jackiem Kęcikiem i dyrygentem Bernardem Chmielarzem
kieruje projektem Filharmonia Dowcipu, łączącym muzykę orkiestrową z kabaretem. W roku 2009 Filharmonia
i osobiście Malicki nawiązali bliską współpracę z Zenonem Laskowikiem i jego grupą Kabareciarnia. Zaowocowało to serią wspólnych koncertów oraz emitowanym w
TVP 2 programem Laskowik & Malicki.
AN

Podczas jubileuszowej sesji
z okazji 25-lecia samorządu
odbyła się uroczystość wręczenia honorowego tytułu
Chełmianina Roku. Tym
razem kapituła wyróżniła
artystę muzyka Marka Dyjaka, od kilku lat mieszkańca
naszego miasta.
Król atramentowej rumby, zwany przez znawców
polskim Tomem Waitsem,
wobec którego talentu nie
można przejść obojętnie.
Jego nietuzinkowy głos i styl,
z jakim prowadzi swoją karierę muzyczną, u niektórych budzi podziw i respekt, u innych

zazdrość i niezrozumienie.
Ma za sobą wiele koncertów
w całym kraju. Na co dzień
występuje z trębaczem Jerzym Małkiem, pianistą Markiem Tarnowskim, kontrabasistą Michałem Jarosem oraz
perkusistą Arkiem Skolikiem,
ale nie są mu obce koncerty
wyłącznie z gitarą. Dyjak jest
jak prawdziwy buntownik, co
to rzuca się głową naprzód,
a dopiero potem podlicza bilans zysków i strat. Takie są
też jego koncerty, nawet jeśli
taki ekshibicjonizm sporo go
kosztuje.
- Dziękuję kapitule, która
tak mnie wyróżniła, dziękuję

pani prezydent i wszystkim
chełmianom. Miasto Chełm
w pewnym sensie mnie ocaliło. Przyjechałem tu kilka lat
temu, zakochałem się w tym
pięknym mieście i w mojej kochanej Ewie i zacząłem nowe
życie z daleka od Warszawy,
od innych wielkich miast mówił podczas uroczystości
wręczenia tytułu Marek Dyjak. - Dziękuję miastu, które
jest przepiękne, które stało
się w moim życiu miastem
najważniejszym. Tu kupiłem
dom, tu będę żył pośród was.
Wszystkie rzeczy, które śpiewam dedykuję mieszkańcom
Chełma.		
AN

foto: Agnieszka Nowosad

Marek Dyjak Chełmianinem Roku
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Zbiory Muzeum Ziemi Chełmskiej wzbogaciły się
o interesujący eksponat. Jest nią kopia rysunku ołówkiem
autorstwa Amadeo Modiglianiego. Przedstawia urodzonego w Chełmie w 1887 r. Simona (Szymona) Mondzaina, wychowanka krakowskiej ASP. Oryginalny rysunek
pochodzi sprzed 1920 r. i nosi tytuł „Portret Mondzaina”.
Jego kopia, to dar dla muzeum od prof. Marie-José Mondzain, córki sportretowanego malarza. Profesor przekazała go podczas swojej wizyty w Chełmie,
w pierwszych dniach października 2015 r.

Na lubelskim przeglądzie „Strojne w Biel” zdobył drugą nagrodę. Latem zagrał swoje ballady
w restauracji „Na Bogato” na
Placu Łuczkowskiego, a podczas
tegorocznej Nocy Kultury zaskoczył swoim udziałem w koncercie
formacji Django Tango Project.
Chełmski bard Jarek Buczek nie
daje o sobie zapomnieć, z czego
cieszą się miłośnicy jego twórczości.
Wielu wspomina ciągle koncert
w ramach kolejnej odsłony „Galerii
Bardów”. Jarek Buczek zaprezentował wtedy publiczności nastrojowy
recital „To lubię...”. Chełmski bard
do wspólnego muzykowania zaprosił przyjaciela, krakowskiego muzyka Piotra Bzowskiego. Były ballady,
piosenki poetyckie i romanse. Było
oczywiście też „po bieszczadzku”.
Był to wieczór grany i śpiewany z
serca i duszy. O górach, głównie
o ukochanych Bieszczadach, o kapliczce „szczęśliwych powrotów”,
Jędrku „Połoninie” Wasielewskim
i innych bieszczadzkich oryginałach. Ale było też o życiu, miłości,
przyjaźni, ciepło, „kominkowo” i czasem nawet „czekoladowo”. Zagrane
na dwie gitary i flet, przeplatane opowieściami o wędrówkach, ludziach
spotykanych w drodze, zaśpiewane
tak ujmującym, głębokim głosem
ballady zabrzmiały po prostu dobrze. Dwie godziny fascynujących
opowieści na „słowa” i „struny” minęły zbyt szybko.
Warto przypomnieć, że Jarek Buczek gra i śpiewa od dawna. Swoją

Foto: Grzegorz Chwesiuk

Portret
Muzyka z serca i z duszy
Mondzaina

przygodę z muzyką i gitarą rozpoczął na początku liceum, pożyczając
na dwa tygodnie wakacji gitarę od
starszego brata. I to była miłość od
pierwszego wejrzenia. Miłość nieco
kosztowna, bo kolejna, już bardziej
profesjonalna gitara, kosztowała
dwie pensje rodziców. Ale opłaciło
się. Wraz z nią i szkolnymi kolegami
zdobyli drugie miejsce na festiwalu
piosenki turystycznej w Koszalinie.
A podczas studiów w Olsztynie, niezapomniane koncerty legend nurtu
piosenki poetyckiej, tylko to uczucie
wzmogło.
Po powrocie do Chełma przyszła
chwila zastoju, ale kiedy gitara wypadła zza szafy wyglądało na to, że
czegoś się domaga. Zaczęło się od
skromnych wieczorków w legendarnym Zaciszu. W 2007 roku odbył się
pierwszy duży recital w Galerii Atelier.
Na widowni ponad setka widzów. Później granie i śpiewanie dla innych było
już częściej. W urokliwej „Decaffen-

cji”, ponownie w Galerii Atelier, recitale podczas wieczorów bieszczadzkich
przy CHADEK-u. Często poza Chełmem. Nagrody na festiwalach piosenek poetyckich i koncerty, koncerty...
Teraz artysta ma już w terminarzu zakreślone daty na maj, lipiec, a nawet
sierpień następnego roku.
Ale na graniu koncertów nie poprzestaje. Również je organizuje.
Większość w Galerii Atelier (tam
gdzie od kilku lat współprowadzi
Fundację Wspierania Kultury Na
Styku). Także w artystycznej kawiarni Decaffencja, gdzie od ośmiu
lat organizuje kolejne edycje Chełmskiej Nocy z Bluesem dedykowane
znanemu chełmianinowi Wojciechowi Palce. A i to nie wszystko. Pod
wiekową lipą od kilku lat wspólnie
z żoną organizuje poetycko-muzyczne spotkania „Granie na Majdanie”.
Podczas ostatniego, w roli głównej
pojawiła się nawet ukraińska bandura.

Wspomnienia z Zamku Czocha Kultura

Fot. Marek Wesołowski

To już dosłownie ostatni dzwonek, aby w Galerii Atelier przy ul.
Lwowskiej 24 obejrzeć wystawę
zatytułowaną „Wobec Miejsca
i Czasu... IV. Świadomość, Przemiany, Rzeczywistość”. Do odwiedzenia ekspozycji zaprasza
Fundacja Wspierania Kultury Na
Styku.
Składające się na wystawę prace
powstały podczas pleneru Wobec
Miejsca i Czasu... w Zamku Czocha.

W czwartej edycji tego przedsięwzięcia uczestniczyło 23 twórców z Polski, m.in. chełmski artysta-fotografik
Ryszard Karczmarski.
Gośćmi pleneru byli krytycy Andrzej Saj i Adam Sobota. To właśnie
pierwszy z nich napisał: „Fotografia
żywi się plenerami, bez tego oczywistego faktu, miejsca, zdarzenia...
i czasu, w którym się on odbywa, nie
mogłyby powstać zdjęcia, które stanowią materiał wyjściowy do ich in-

tencjonalnej – artystycznej – obróbki.
A więc trzeba najpierw to miejsce,
ten obiekt niejako sobie przyswoić,
zaakceptować, „nazwać”... a właściwie swoiście przywłaszczyć, by potem oddać, zwrócić go już w formie
przetworzonej; w indywidualnym wyrazie własnego widzenia i talentu.
Jak z tym zadaniem poradzili sobie uczestnicy pleneru? Można się
o tym przekonać odwiedzając wystawę.		
(sad)

w zasięgu ręki

Kwartalnik Kultura Chełmska po raz pierwszy ukazał
się w 2011 r. Cieszymy się, że mamy Czytelników, którzy
są z nami od początku. Cieszą nas także wszyscy nowi
Czytelnicy. Mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej.
Dla jednych i drugich mamy dobrą wiadomość. Każdy
zainteresowany archiwalnymi numerami Kultury Chełmskiej, może je przeczytać, a także pobrać bezpłatnie
w formacie pdf ze strony internetowej Młodzieżowego
Domu Kultury: mdk.echelm.pl. Wszystkie numery kwartalnika znajdziecie Państwo w zakładce „Kultura Chełmska”. Zapraszamy do lektury.		
Redakcja
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Jubileusze

Jubileusz Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Chełmskiej

Foto: archiwum „Pasji”

Foto: Agnieszka Nowosad

ne i Medale Okolicznościowe Księcia
Daniela Romanowicza trafiły do całej
siódemki oraz zespołu.
Historia ZPiTZCh sięga 1980 roku.
Od tamtej pory, aż do dziś, przez kolejne składy zespołu przewinęło się
ponad dwa tysiące osób.
Repertuar grupy oparty jest na
bogatej tradycji polskich tańców
i pieśni – narodowych i regionalnych. Obecnie edukację taneczną
w „Murawince” (najmłodszej grupie)

rozpoczynają dzieci już w wieku 5
lat. Nauka tańców ludowych w formie
zabaw i gier dziecięcych, poznanie
barwnych narodowych i regionalnych
strojów ludowych, prezentowanie ich
na scenie podczas koncertów, spotyka się z dużą akceptacją wśród dzieci. „Murawinę” tworzą dzieci w wieku
od 8 lat. Reprezentacja zespołu, to
młodzież gimnazjów i szkół średnich.
Kierownictwo artystyczne nad grupą
sprawuje Mariola Piędzia.

foto: Maciej Kołodziej

Wyjątkowa uroczystość i szczególna okazja do świętowania. Zespół
Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej obchodzi w tym roku 35-lecie istnienia. Dwa koncerty zorganizowane
z okazji jubileuszu wypełniły salę
widowiskową ChDK po brzegi.
Na scenie wystąpiły reprezentacje
wszystkich pokoleń tancerzy zespołu. Patronat nad wydarzeniem przyjęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta
Chełm oraz chełmscy przedstawiciele Sejmu i Senatu.
Podczas koncertu galowego wręczone zostały odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej od Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ponadto Prezydent Miasta Chełm
Agata Fisz uhonorowała 7 tancerzy,
którzy są związani najdłużej z zespołem. W gronie tym znaleźli się: Adam
Ozimek, Eliza Polańska, Irena Niewęgłowska, Mariusz Morelowski, Wiesław Szewczuk, Barbara Chomacka
i Władysław Wasiuta. Listy gratulacyj-

Plener w Nałęczowie

Integralną formą, nierozerwalnie związaną
z zespołem jest kapela pod kierownictwem
Sławomira Piędzi. W jej skład wchodzą muzycy i soliści trwale związani z chełmskim
środowiskiem muzycznym. Zespół w ostatnim czasie odniósł duży sukces. Kapela
ludowa z Chełma reprezentowała Polskę
na dziesiątym jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym UNESCO
- SHARQ TARONALARI w Samarkandzie
w Uzbekistanie. W rywalizacji uczestniczyły zespoły z 63 krajów świata. Chełmianie
zdobyli prestiżowe drugie miejsce.

Pasjonaci
z „Pasji”
W tym roku obchodzimy jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Twórczego „Pasja”. Sami, nie możemy uwierzyć, że funkcjonujemy
tak długo. Jesteśmy grupą całkiem dorosłych ludzi, których wiele różni. Łączy nas jednak miłość do malarstwa. I jeszcze upór, że się uda.
Jako stowarzyszenie funkcjonujemy równe 10 lat. Mamy swoją siedzibę, pracownię, galerię... Tworzymy, malujemy, wystawiamy, uczestniczymy w życiu kulturalnym naszego miasta, doskonalimy warsztat,
jeździmy na plenery, współpracujemy z ośrodkami kultury.
Trochę statystyki: Do „Pasji” należy obecnie około 30 osób, w tym
23 osoby czynnie malujące. Pozostali to nasi sympatycy. Co roku organizujemy od trzech do pięciu wystaw we własnej galerii.
Co nas cieszy najbardziej? Tworzenie naszych obrazów ale także
ludzie, którzy przychodzą, aby je oglądać. Gdy podczas wystawy widzimy pełną salę, czujemy się potrzebni i docenieni. Wtedy stykamy
się też z naturalną dla ludzi potrzebą doświadczania kultury. To nieprawda, że artysta może tworzyć „do szuflady”. On musi mieć swoich
odbiorców. 			
Aleksandra Borowiec
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Między książkami

Narodowe Czytanie „Lalki”

Chełmska biblioteka po raz kolejny włączyła się w inicjatywę Kancelarii Prezydenta RP i zaprosiła chemian do czytania narodowej literackiej klasyki. Tym razem wszyscy czytali „Lalkę” Bolesława Prusa.
Czwarta już edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie odbyła się 5 września.
Właśnie tego dnia biblioteka zaprosiła chełmian do wspólnej lektury „Lalki”.
W akcji wzięli udział nie tylko korzystający na co dzień ze zbiorów bibliotecznych
czytelnicy, ale również Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, Z-ca Prezydenta Miasta
Chełm Józef Górny, poseł Beata Mazurek, przewodniczący rady miasta Zygmunt
Gardziński oraz wicemarszałek województwa Krzysztof Grabczuk. Swoją obecność
w wydarzeniu zaakcentowali także: dyrektor wydziału kultury UM Elżbieta BajkiewiczKaliszczuk, dyrektor wydziału oświaty Augustyn Okoński, dyrektor MDK Barbara Nizio,
senator Józef Zając i dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Mariola Kosmowska. Prozę
Prusa w ChBP czytali także przedstawiciele chełmskich mediów, naczelnik wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie Tomasz Błaziak, mecenas
Tomasz Otkała oraz regionalista Zbigniew Lubaszewski i przedstawiciele lokalnego
biznesu: Waldemar Skibiński i Ryszard Karczmarski.
Dodatkową atrakcją podczas wspólnej lektury była projekcja filmu „Lalka” Wojciecha
Hasa oraz aktorska prezentacja fragmentów powieści w wykonaniu aktorów Teatru
Ziemi Chełmskiej: Barbary Szarwiło i Zbigniewa Moskala.

Zostań współczesnym
Einsteinem
Chełmska Biblioteka Publiczna otrzymała 10 tys. zł z programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”, finansowanego
przez Fundację Banku Zachodniego
WBK Grupy Santander. Za te pieniądze kupi m.in.... insekta ze sztuczną
inteligencją.
Projekt biblioteki „Fizyka, robotyka…
Zostań współczesnym Einsteinem” zyskał
uznanie komisji konkursowej i będzie realizowany poprzez kreatywne spotkania
z nauką i techniką. Adresatami cyklu innowacyjnych zajęć będą uczniowie chełmskich szkół oraz dzieci wraz rodzicami.
W ramach projektu biblioteka wzbogaci się o wiele ciekawych narzędzi naukowych: insekta ze sztuczną inteligencją,
akwarium z robotycznymi rybkami, planetarium z niebem północnym, symulator
obiegu wody w przyrodzie, hydrocar, czyli mobilny model samochodu z napędem
wodorowym, zegar z baterią warzywnoowocową i wiele innych.
Zajęcia połączone z doświadczalnym

użyciem modeli, z pewnością doskonale wpłyną na kształtowanie wyobraźni
uczestników projektu, zmuszą do twórczego myślenia i poznawczej aktywności. Wizualizacja procesów technicznych
i przyrodniczych ułatwi dzieciom i młodzieży poznawanie nowych zagadnień
poprzez kreatywne i alternatywne sposoby edukacji.
Chełmska Biblioteka Publiczna zaprosi
do współpracy wszystkie lokalne placówki oświatowe oraz rodziców z dziećmi
z początkiem 2016 roku.

Twarze Madagaskaru
Radosław Jarecki był gościem spotkania zorganizowanego 17 września w sali
widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti. Uczestników urzekła jego pełna empatii i ciepła opowieść o Madagaskarze, urozmaicona fotografiami, filmami i malgaskimi przedmiotami.
Na Madagaskarze Radek działał jako
świecki misjonarz, pomagając ojcom ze
Zgromadzenia Ducha Świętego. Uczył dzieci i młodzież języka angielskiego, prowadził
zajęcia artystyczne, malował szkolne sale,
przygotowywał karty edukacyjne.
Zgromadzonej w bibliotece publiczności
opowiadał, jak ważna dla Malgaszy, czyli
rdzennych mieszkańców Madagaskaru,
jest krowa Zebu, której wizerunek stanowi
znak wodny banknotów i umieszczony jest
w godle państwa. Z kolei ludzkie życie jest
niekiedy warte zaledwie... pięćdziesiąt złotych. Tyle bowiem kosztują leki ratujące od
śmierci. Ludność malgaska, mimo trudnych
warunków życia i braku czystej wody pitnej,
jest niezwykle przyjazna i serdeczna.

Nie oceniaj książki
po okładce

Po raz pierwszy w naszym mieście mogliśmy skorzystać z tzw. Żywej Biblioteki. Przedsięwzięcie zorganizowane
we wrześniu w Chełmskiej Bibliotece
Publicznej wzbudziło wiele emocji.
Pojawili się zarówno zwolennicy, jak
i przeciwnicy tej formy czytelnictwa.
W roku 1993 grupa młodych ludzi
z Kopenhagi po napadzie na przyjaciela
założyła stowarzyszenie „Stop Volden”
- przeciwko przemocy. Jego celem były
działania zapobiegające takim sytuacjom,
szczególnie wśród młodych ludzi. Lokalne
akcje, które przeprowadzali, zdobywały
coraz większą rzeszę zwolenników. Jedną
z takich akcji była Żywa Biblioteka. Miała
ona za zadanie zmierzenie się ze stereotypami i własnymi uprzedzeniami poprzez
otwarty dialog pomiędzy różniącymi się
od siebie ludźmi. Pierwsza Żywa Biblioteka odbyła się w Roskilde w Danii podczas
festiwalu. Wzięło w niej udział 75 Żywych
Książek. Obecnie metoda ta dotarła już do
60 krajów i ciągle się rozprzestrzenia.
Żywe Książki, to osoby, które przynależą do różnych mniejszości i zetknęły
się lub stykają z nietolerancją czy stereotypami na swój temat. Każdy, kto jest

stygmatyzowany, a jego działanie mieści
się w granicach prawa, może zostać Żywą
Książką. Katalog Książek jest lustrem
problemów społecznych. Żywa Książka
może opowiedzieć o sobie: podzielić się
zarówno doświadczeniami grupy, którą
reprezentuje, jak i swoimi własnymi. Żywa
Biblioteka daje szansę osobistego doświadczenia, odczucia tego, jaka jest moc
kontaktu dwóch osób, które patrzą sobie
w oczy i rozmawiają o tym, o czym nigdzie
indziej nie odważyłyby się porozmawiać.
W Chełmskiej Bibliotece Publicznej
było aż 12 Żywych Książek, które Czytelnik wybierał z opracowanego uprzednio
katalogu. Na liście tytułów znalazły się
m.in.: Aktywistka na rzecz LGTBQ, Antyfacet, Zielonoświątkowiec, Osoba niepełnosprawna czy Były żołnierz zawodowy.
Każdy dialog czytelnika z Żywą Książką
odbywał się w cztery oczy.
Żywej Bibliotece przyświeca idea dążenia do porozumienia, dialogu, tworzenia
autentycznych więzi między ludźmi. Nikt
nie musi zgadzać się z poglądami czy stylem życia drugiego człowieka, nie musi go
nawet rozumieć. Powinien jednak uszanować jego wybory i jego inność.
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Dla dzieci

Całą gamę wakacyjnych atrakcji zafundował dzieciom Młodzieżowy Dom Kultury. W programie znalazły się m.in. warsztaty teatralne, lepienie z gliny,
warsztaty kulinarne i historyczne, wycieczki i wiele
innych. Wakacje z MDK rozpoczęły się już 29 czerwca i trwały przez kolejne cztery tygodnie.
Podczas zajęć plastycznych dzieci uczyły się filcowania. Tworzyły też lalki, które później „zagrały” w wymyślonym przez dzieci przedstawieniu. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty teatralne i zabawy z tekstem.
Dzieci mogły spróbować swoich sił w teatrze lalkowym.
Młodzi uczestnicy warsztatów zmierzyli się zarówno z
tekstem jak i grą aktorską. Na koniec drugiego tygodnia
wakacji odbyło się spotkanie z lalkarzem Henrykiem
Hryniewickim. A spektakl pt. „Tymoteusz Rym Cim, Cim”

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
Razem na Kresach i Super Tydzień Chełmski zaprosili dzieci spędzające wakacje w mieście do wspólnej
zabawy. Impreza pod nazwą Super Soboty z Super Tygodniem, każdorazowo gromadziła na placu Łuczkowskiego sporą gromadę dzieci wraz z opiekunami.
Każde sobotnie spotkanie miało inny temat. Wokół
niego koncentrowały się wszystkie zabawy i konkursy.
Zaplanowano m. in. dzień strażnika miejskiego, dzień
Pszczółki Mai, dzień osób leworęcznych, czy dzień
smerfów. Pamiątką po spotkaniach były zdjęcia i nagrody dla uczestników.

foto: STCH

foto: Mariusz Cimek

z zainteresowaniem obejrzały nie tylko dzieci.
Owocowo - i to dosłownie - było z kolei podczas warsztatów kulinarnych „Sto Pociech ze smakiem”. Uczestnicy
smakowali różne owoce, a potem przygotowywali arbuzowego grilla.
Dużą atrakcją były warsztaty garncarskie, pisanie
na papierze czerpanym oraz spotkanie z historią. Właśnie podczas spotkania z historią uczestnicy mieli okazję m.in. zobaczyć, jak strzelano z łuku i katapulty, czy
sprawdzić, jak czuje się ktoś zakuty w najprawdziwsze
dyby. Ukoronowaniem wycieczki w przeszłość było...
własnoręczne wydojenie kozy.
W wakacyjnym programie znalazło się też coś dla miłośników modelarstwa i wycieczek.
Mariusz Cimek

foto: STCH

Lato pełne wrażeń . .

Super
soboty

Baśnie, bajki, bajeczki

Wakacje
z książką

Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych
twórców oraz ich nauczycieli i wychowawców do rozmyślań nad wartościami zawartymi w bajkach. Chodzi też
o wybór odpowiedniej techniki plastycznej, za pomocą

Foto: Mariusz Cimek

Podczas letnich spotkań pod nazwą „Wakacje
z ksiażką”, mali czytelnicy Wypożyczalni Książek
i Czytelni dla Dzieci uczestniczyli w cotygodniowych zajęciach. Spotkania odbywały się przez
całe wakacje. Wzięło w nich łącznie udział 130
dzieci.
Dzieci czytały rymowane teksty z książki Małgorzaty Strzałkowskiej, zapoznały się z wierszami
Wandy Chotomskiej, Joanny Kulmowej czy Agnieszki Frączek. Uczestnicy opowiadali o swoich niezapomnianych przygodach oraz zainspirowani katastrofami i porażkami „Penny z Piekła Rodem” Joanny Nadin
stworzyli poradnik, jak ustrzec się od nieszczęść.
W trakcie zajęć chętnie wykonywali polecenia
z „magicznego pudełka” oraz utkali „sieć przyjaźni”.
Z zainteresowaniem wysłuchali bajek Grzegorza Kasdepke oraz brali udział w zabawach integracyjnych.
Nie zabrakło też lektury opowiadań Joanny Papuzińskiej oraz przygód detektywistycznych Bolka i Lolka,
a „Kopciuszek” w niecodziennym wydaniu Alojzego
Suchara był kolejną propozycją, która spotkała się
z entuzjazmem wśród małych czytelników.
Każde ze spotkań przyniosło mnóstwo radości
i utwierdziło w przekonaniu, że książki doskonale
inspirują do wspólnej zabawy.

Ponad 270 prac z całej Polski zgłoszono do tegorocznej, piątej już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Baśnie, bajki, bajeczki”. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury.

której, można pokazać swój bardzo osobisty obraz.
Na przedwakacyjne rozstrzygnięcie konkursu do
MDK przybyli goście z Biłgoraja, Krasnegostawu,
Kielc, a także z Żyrardowa. W bajkowej atmosferze
laureaci odebrali nagrody, a potem udali się jeszcze do
chełmskich podziemi i muzeum.
Inicjatorką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Baśnie, bajki, bajeczki” oraz jego dobrym duchem
jest Violetta Furtak.
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Fotoreportaż

Noc Kultury
w Chełmie
Koncerty, wystawy, pokazy, spektakle. W jedyną
taką noc – Noc Kultury 29 sierpnia, miasto tętniło
życiem do późnych godzin.
Jednym z wydarzeń był koncert „Godzina W”. Jego
premiera, miała miejsce 1 sierpnia w ChDK. Jednak
zainteresowanie widowiskiem było tak duże, że koncert został powtórzony podczas Nocy Kultury. Koncert
w wykonaniu chełmskich artystów był wyrazem pamięci
chełmian o powstańcach warszawskich. W programie
znalazły się zarówno utwory, które powstały podczas
powstania, jak i współczesne kompozycje. Komentarzem do wydarzeń opisywanych w piosenkach były oryginalne zapisy audycji radia powstańczego Błyskawica.
Z kolei Młodzieżowy Dom Kultury i Urząd Miasta
Chełm zaprosili chełmian do... Francji. A właściwie na
dziedziniec Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, gdzie zorganizowali wieczór francuski „Pod Niebem Paryża”. W tym wspólnym spektaklu muzycznym

Kto szukał muzycznych wrażeń znalazł je w Galerii
Atelier, gdzie Fundacja Wspierania Kultury Na Styku
zaprosiła na koncert „W klimacie” w wykonaniu zespołu
„Django Tango Project”. Z kolei w kościele pw. Rozesłania Świętych Apostołów można było wysłuchać koncertu chóralnego „Missa Brevis” Romana Maciejewskiego
w wykonaniu Chóru Gminy Kurów, Chóru Tercja ze
Świdnika oraz Chóru Ziemi Chełmskiej „Hejnał”.
Muzyki, choć w zdecydowanie innym klimacie, nie
brakowało tej nocy w restauracji Kozak. W programie
„Miejski folk u Kozaka” wystąpili: Bimber Boys i Kataryna. W międzyczasie rozstrzygnięty został tam konkurs
„Samochód marzeń”. Restauracja zobowiązała się
w nim spełnić warte do 500 zł marzenie zwycięzcy.
W tym przypadku szczęśliwiec, który konkurs wygrał
zamarzył sobie konsumpcję w restauracji Kozak właśnie
za kwotę 500 zł.
Kto bardziej niż jedzeniem zainteresowany był tańca-

Foto: MDK oraz
Michał Klimczuk i Kasia Wójtowicz

wystąpili aktorzy, tancerze i soliści różnych form MDK.
Ponadto można było odwiedzić Kawiarenkę „Café de
Paris” oraz Galerię „De Latres”. Kolejną atrakcją tego
wieczoru było również Francuskie Monidło oraz grupa
młodych fotografów tworząca pamiątkowe zdjęcia.
Coś dla siebie podczas Nocy Kultury znaleźli także
miłośnicy teatru. Mieli możliwość obejrzenia najnowszego spektaklu Teatru Hesperydy z ChDK zatytułowanego „Sad Hesperyd”. Spektakl wyreżyserowała Elżbieta
Dopieralska.
Ci, którzy odnaleźli w sobie talent do malowania, mogli popróbować swoich sił przy sztalugach w Stowarzyszeniu Pasja. Chętnych nie brakowało.
Szeroko otwarte drzwi podczas Nocy Kultury miało
Muzeum Ziemi Chełmskiej. Wszystkie wystawy odwiedzający mogli oglądać oczywiście za darmo. Dużym zainteresowaniem cieszyła się m.in. ekspozycja „Skarby
baroku”.
Wolny wstęp był także do Zabytkowych „Kopalni”
Kredy. Z tej okazji skorzystało ponad 480 osób.
Również Chełmska Biblioteka Publiczna podczas
Nocy Kultury tętniła życiem. Jej mury odwiedziła cała
rzesza młodych miłośników literackich i filmowych przygód najsłynniejszego czarodzieja Harrego Pottera.

foto: ACh

Foto: CHBP

mi, mógł zajrzeć na miejski deptak, gdzie popis swoich
umiejętności dali tancerze z Estrady Dziecięcej.
Amatorzy zabytkowych pojazdów skupili się za to na
pl. Łuczkowskiego. Tam stowarzyszenie WeRwA i Automobilklub Chełmski zorganizowali „Wieczór motoryzacyjnych Zabytków”. Po nim zaś, podczas festiwalu „Cały
świat, to jeden wielki Chełm”, na placu zaprezentowały
się kapele podwórkowe.
Coś dla siebie podczas Nocy Kultury znaleźli także
miłośnicy dwóch kółek. Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych zaprosiło chętnych na rajd rowerowy „Szlakiem chełmskich PGR-ów, czyli 120% normy”.
Natomiast Grupa Rowerowa Odnowa zorganizowała
rajd „Szlaki rowerowe Chełma i okolic”.
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Fotoreportaż
Foto: Maciej Kołodziej

Foto: Stowarzyszenie Pasja

Foto: Przemek Świechowski

foto: Ryszard Karczmarski

foto: Estrada Dziecięca
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Twórcy Ziemi Chełmskiej

Zofia Książek (16.06.1908 – 21.07.2015)

Pożegnanie pani profesor
24 lipca pożegnaliśmy Zofię Książek. W latach 19441972 była polonistką w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Czarnieckiego. Ceniona przez kolegów-nauczycieli, szanowana i lubiana przez swoich
uczniów. Jej sylwetkę na łamach Kultury Chełmskiej
wspomina Janusz Paweł Krzywicki, absolwent liceum
z 1965 r. i emerytowany wicedyrektor tej szkoły:
Zasypie wiatr ślady nasze,
zasypie je miałki piasek.
Któż odnajdzie ślad człowieka
w niezmierzonym morzu piasku,
gdzie pył złoty wciąż przecieka,
jak w klepsydrze – miarce czasu ?
Jeśli jestem jednym ziarnkiem,
zagubionym, nieodgadłym,
któż prócz Boga mnie odnajdzie,
gdy w przeszłości otchłań wpadnę?
(Zofia Książek „Piasek” )
Zofia Książek urodziła się w Krasiłowie na Wołyniu
jako jedna z trzech córek Stanisławy z Okólskich i Jana,
w rodzinie o głębokich tradycjach humanistycznych
i patriotycznych. Po I wojnie światowej, od 1919 r., zamieszkała wraz z rodzicami i siostrami w Radomiu. Tu
zachorowała na chorobę Heinego-Medina i - mimo wieloletnich starań rodziców i wysiłków lekarzy - na zawsze
utraciła możliwość chodzenia bez pomocy aparatów
i laski. W Radomiu ukończyła jednak szkołę powszechną
i kontynuowała naukę w Żeńskim Gimnazjum Realnym.
W 1926 r. rodzina Książków przeniosła się do Chełma i zamieszkała przy ul. Wileńskiej. Zofia w 1930 r.
ukończyła tutejsze Gimnazjum Państwowe im. Stefana
Czarnieckiego. Trzy lata po maturze rozpoczęła studia
polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i ukończyła je w 1938 r. uzyskując dyplom mgra filozofii. Zaraz potem rozpoczęła pracę nauczycielki w Maciejowie
Wołyńskim, w klasztornym Żeńskim Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, prowadzonym przez SS. Niepokalanki.
W tymże gimnazjum stworzyła swój pierwszy szkolny
zespół teatralny.
Po wybuchu II wojny światowej, w 1940 r,. Zofia powróciła do rodzinnego domu. Czas wojny spędziła wspomagając rodzinę fizyczną pracą domową i zarobkując
lekcjami języka polskiego (m.in. także w ramach zorganizowanego tajnego nauczania). We wrześniu 1944 r.,
w swej chełmskiej szkole – I Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcącym Męskim im. Stefana Czarnieckiego,
wznowiła pracę polonistki, trwającą do 1972 r.
Na początku poza lekcjami prowadziła złożone z licealistów Koło Literackie, które wielokrotnie wydało gazetkę „Młoda Myśl”. Powierzono jej także wychowawstwo
jednej z klas gimnazjalnych, którą doprowadziła do „małej” matury, czyli do końca okresu gimnazjum w 1947 r.
Zespół teatralny złożony z jej uczniów wystawił cykl
przedstawień. W nowym roku szkolnym 1947/48 została
wychowawczynią kolejnej klasy, którą doprowadziła do
matury w 1951 r. klasa ta wydawała pisemko uczniowskie pn. „Żądełko”. Zorganizowała również szkolny Teatr
im. Aleksandra Fredry, który wystawił z powodzeniem
wiele sztuk. Ten intensywny okres niezależnej działalności nauczycielskiej pani profesor przerwały publiczne,
ideologiczne ataki Zarządu Szkolnego ZMP, kierowane
zresztą w tym czasie także na innych nauczycieli. Postawy jednak nie zmieniła, ale też nie mogła już dalej być
wychowawczynią jakiejkolwiek klasy szkolnej. Kolejne
wychowawstwo otrzymała dopiero w latach sześćdziesiątych.

Zdolności pedagogiczne okazywała już we wczesnym
dzieciństwie. „Zawsze pasjonowała mnie pedagogika”
– powie w rozmowie ze Zbigniewem Waldemarem Okoniem (absolwentem z 1963 roku). W liście (z 1997 roku)
do p. Janiny Leszko – obecnie emerytowanej nauczycielki liceum, Zofia Książek wyznała : „Dziedzinę moich zainteresowań stanowi człowiek, jego osobowość,
intelekt, charakter, reakcje, kontakty, działania oraz coś
specyficznego, jemu właściwego”.
Uczyliśmy się od pani profesor skromności, wyrozumiałości, odwagi i wytrwałości w pokonywaniu trudów
życia. Należała ona do zespołu ludzi, którzy w trudnych
latach powojennej sytuacji autentycznie otworzyli nam
okno na świat, na człowieka.
Panią profesor Książek zawsze darzyliśmy ogromnym szacunkiem i zaufaniem. Była zdecydowana
w poglądach i sprawiedliwa w osądach. Miała przydomek od imienia - „Zosia”. Było w nim wiele ciepła, miłości
i szacunku.
Zofia Książek była - i dla jej uczniów pozostanie przede wszystkim pedagogiem i wychowawcą. Potrafiła
swoje fascynacje literackie przekazać młodzieży. Od
uczniów wymagała nie tylko znajomości literatury, lecz
przede wszystkim stawiała ich przed koniecznością
zajęcia stanowiska wobec określonych problemów społecznych, moralnych, politycznych i artystycznych. Gdy
nie mogła o czymś mówić (a niestety w ówczesnej rzeczywistości zdarzało się to często) – po prostu milczała, milczeniem gorzkim, bolesnym, wymowniejszym od
słów, których nie mogła powiedzieć w klasie.
Absolwent Liceum z 1945 roku - prof. Ludwik Kossowicz pisał:
„Umiała dla każdego ucznia znaleźć zainteresowanie
literaturą, z której płynęły nie tylko nuty miłości Ojczyzny, lecz także filozofia życia, szacunek dla społeczeństwa, a przede wszystkim wartościowanie wszystkich
elementów twórczych w jednostce dla otaczającego
środowiska” ( Ludwik Kossowicz Moja matura w roku
1945 w liceum im. Stefana Czarnieckiego ).
Wśród absolwentów Liceum z okresu, kiedy pracowała

w nim Zofia Książek jest wielu pisarzy, poetów, krytyków
literackich, pracowników nauki, duchownych, inżynierów. Wielu wspaniałych ludzi, którzy swoją pracą udowodnili, że wartości etyczne wyniesione z Liceum były
i są ponadczasowe. Jeden z jej dawnych uczniów, ks.
dr Stanisław Rojek (absolwent z 1957 r.), wspomina:„Nie
bała się dawać publicznie wyrazu swoim przekonaniom
i wierze. W głoszeniu poglądów i w życiu codziennym
była bardzo odważna i bohaterska” .
Zofia Książek należy do tego dostojnego grona pedagogów Liceum Czarnieckiego, którzy tworzyli jego
wielkość i ponadczasową obecność w życiu naszej Ojczyzny.
Wychowanek Pani Profesor – Zbigniew Waldemar
Okoń pisze: „Zofia Książek, jak wskazują jej rękopisy,
własną twórczość literacką zaczęła uprawiać najprawdopodobniej od 1972 r., t. j. od czasu gdy zmuszona była
przejść na emeryturę. (Podkreślam słowo – zmuszona.
JK) Odsunięta od pracy z młodzieżą – nagle, w pełni sił,
miotłą, która jak sama powiedziała, wymiotła starych
– zaniepokojona rozwojem wydarzeń w Polsce, kierunkiem i metodami wychowywania młodego pokolenia,
pisarstwo swoje zaczęła traktować jako monolog, dialog
z samą sobą oraz jako dalszą samotną rozmowę z człowiekiem, z ukochanymi uczniami i wychowankami…” .
Atmosfera intelektualna wierszy Zofii Książek wprowadza czytelnika w klimat refleksji, zadumy, rozważań
o historii, o człowieku, o Bogu, o Ojczyźnie, o ziemi rodzinnej.
Wartości uniwersalne, ponadczasowe (dobro, prawda, miłość, szczęście) decydują o postawie i trwaniu
ludzkiego bytu, o stosunku człowieka do drugiego człowieka, określają jego użyteczność wobec ludzi i społeczeństwa.
Jej wiersze publikowane były w piśmie „Pro Patria”,
zbiorku „Z tej ziemi”(1998) , a największy ich wybór można znaleźć w tomiku wydanym w Chełmie w 2006 r. roku
„Wszystko było Prawdą, wszystko jest Prawdą” .
Jej postać zaprezentowano w I LO podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona w dniu 24 kwietnia 2008 r.
Z okazji jubileuszu setnej rocznicy urodzin, w czerwcu 2008 r. otrzymała wiele serdecznych życzeń i listów.
Uchwałą Rady Miasta Chełm wyróżniona została tytułem Honorowego Obywatela Miasta Chełm.
Do końca swoich dni otoczona była miłością i opieką
swojej siostrzenicy i jej męża, państwa Marii i Kazimierza Miskurów i innych członków rodziny.
Zmarła 21 lipca 2015 r., a 24 lipca pochowana została w grobie rodzinnym na cmentarzu przy ul. Lwowskiej
w Chełmie.
„…Nic nie przepada !
Żadne istnienie nie ginie
u Tego, który policzył
ziarenka piasku na pustyni
i krople wód w oceanach,
i wszystkie źdźbła traw na łąkach,
i włosy milionów ludzi.
U tej Wieczystej Harmonii
I Wieczystego Ładu
wszystko jest dostrzeżone
i policzone,
wszystko się mieści w rachunku,
w wielkim rachunku bezbłędnym.
		
(Z. Książek „Wielkanoc”)
Jeszcze wczoraj była z nami.
Dziś już należy do historii – historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie,
- historii Chełma, do naszej historii.
Janusz P. Krzywicki
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Teatr

Chełmskie wakacje teatralne
Już po raz piąty Młodzieżowy Dom Kultury zaprosił
dzieci i rodziców na Chełmskie Wakacje Teatralne.
Od 13 czerwca do 22 sierpnia widzowie obejrzeli
siedem spektakli. Wszystkie cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem.
Chełmskie wakacje teatralne rozpoczęło przedstawienie teatralno-muzyczne pt: „ Pchła Szachrajka”. Psoty
i figle Szachrajki młoda publiczność obejrzała w wykonaniu aktorów Centrum Inicjatyw Artystycznych z Lublina.
Następna w kolejności – jeszcze w czerwcu – była

„Awanturka z leśnego podwórka” w wykonaniu Teatru
Bajlandia z Warszawy. Spektakl, w planie aktora z lalką, opierał się na interakcji z dziećmi, które chętnie brały
udział w przygodach leśnych bohaterów.
11 lipca Teatr CoNieco z Białegostoku zaprezentował
spektakl pt: „Wrażliwość”. Inspiracją sztuki była baśń
J.CH. Andersena pt. „Stokrotka”. Kolejne lipcowe przedstawienie, to spektakl „Koziołek Matołek” w wykonaniu
Teatru Vaška z Torunia. Spośród wielu przygód, które
przeżył Koziołek Matołek w poszukiwaniu Pacanowa,

Foto: Mariusz Cimek

autorzy spektaklu wybrali te, które pokazują odwagę,
dobroć, mądrość oraz życzliwość wobec ludzi.
Kolejny spektakl pt: „ Fintikluszki” w wykonaniu Teatru Małe Mi z Warszawy widzowie obejrzeli 8 sierpnia.
Wpisujące się w rok Oskara Kolberga błyskotliwe, wzruszające i zapomniane przypowiastki, obyczaje, wspomnienia i przyśpiewki zebrane w Wędrownym Kramie
z Opowieściami wskrzesiły świat Wielkoludów i Domowych Skrzatów.
Dwa ostatnie spektakle tegorocznych wakacji, to
„Gafy Czarownicy Fafy” Teatru Bajlandia z Warszawy
oraz „Calineczka” Teatru Łątka z Łodzi
Wszystkie spektakle V Chełmskich Wakacji Teatralnych rozpoczynały się o godz. 17 w plenerze. Większość
miała miejsce na Placu Łuczkowskiego. Jedno przedstawienie widzowie obejrzeli na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 10.
Projekt V Chełmskich Wakacji Teatralnych zrealizowany został w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Mariusz Cimek

Cztery dni
spektakli

Już po raz trzeci Chełmski Dom Kultury jest organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Profesjonalnych
Teatrów Amatorskich OSPTA. W tym roku odbędą się
19-22 listopada. Na zaproszenie ChDK, przyjadą do
Chełma grupy z Częstochowy, Warszawy i Wiednia.
Gwiazdą tegorocznej edycji będzie Joanna Trzepiecińska, która wystąpi z recitalem piosenki aktorskiej.
Artystce podczas występów towarzyszy znany na całym
świecie pianista jazzowy Bogdan Hołownia. Band uzupełniają równie znakomici muzycy jazzowi: Paweł Pańta
(kontrabas) oraz Robert Murakowski (trąbka).
Wśród amatorów na deskach CHDK zaprezentuje się
między innymi teatr polonijny z Austrii. W ich wykonaniu
zobaczymy sztukę „W małym dworku” Witkacego w reżyserii Agnieszki Salamon.
Zaproszenie organizatorów przyjął także warszawski
teatr CoMeta z Białołęckiego Ośrodka Kultury. Zaprezentuje spektakl „Miss Hiv” Macieja Kowalewskiego w reżyserii Dominika Wendołowskiego.
Z kolei Teatr From Poland z Częstochowy pokaże spektakl, którym wywalczył główną nagrodę na XXXVI Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu Zdroju. Chodzi o „Rok 1913”,
który przeniesie widzów w czasie i przypomni doniosłe
wydarzenia z tego okresu.
A Teatr Ziemi Chełmskiej? Wzorem ubiegłego roku,
specjalnie na tę okazję przygotowuje premierowy spektakl. Tym razem będzie to kryminał Agaty Christie pt. „Pułapka na myszy”.
Spotkaniom, jak co roku, towarzyszyć będą warsztaty. Więcej informacji i szczegółowy program: www.chdk.chelm.pl.

Program OSPTA
19 listopada (czwartek)
godz. 18.00
„Pułapka na myszy”, kryminał A. Christie, Teatr Ziemi
Chełmskiej, reż. B. Byrski,
I. Zgiet
20 listopada (piątek)
godz. 18.00
„W małym dworku”, Witkacy, reż. A. Salamon Teatr
AA Vademecum z Wiednia
21 listopada (sobota)
godz. 16.00
„Miss HIV”, M. Kowalewski,
reż. Dominik Wendołowski,
Teatr CoMeta z Warszawy
godz. 19.00
„Rok 1913”, scenariusz i
reżyseria: Jarosław Filipski,
Teatr From Poland z Częstochowy
22 listopada (niedziela)
godz.18.00
Joanna Trzepiecińska,
recital „Żarcik a propos”
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Wystawy

Wystawa
dłużej

Adam Myjak
– ćwierć wieku później
skalowane i monumentalne,
skłaniają odbiorcę do refleksji
o nietrwałości życia, jego przemijaniu i odchodzeniu, początku i niechybnie zbliżającym się
końcu. Zdeformowane oblicza,
o wydatnych nosach, ustach
rozwartych w grymasie bólu
i cierpienia, skupiają uwagę
widza na partii oczu – nieobecnych i niewidzących, pobieżnie
formowanych,
przypominających zabliźnione rany, lub
zakrytych miękko opadającym
woalem lub kanciastą w formie
opaską. Wielką wagę przywiązuje artysta do kształtowania
powierzchni prac, które nazywa „skórą” rzeźby.
Adam Myjak, który w młodości marzył o karierze malarza, wielką wagę przywiązuje
także do roli koloru, który
w jego rzeźbie buduje nastrój
– od dramatycznych czerwieni,
poprzez wyciszone szarości
i kolory morza, na bielach, pastelowych różach i błękitach
kończąc.
Artysta nie cofa się przed
poważnymi wyzwaniami, które innych mogłyby przerastać
rozmachem. Stąd realizacja
jego (do spółki z Antonim Januszem Pastwą) Kwadrygi
Apollina, którą każdy z przechodniów może podziwiać na
frontonie Teatru Wielkiego
w Warszawie.
Wystawa w Galerii 72 po-

szerzona została o rysunek
węglem, który raz odbieramy
jako
szkicową, na gorąco
przedstawioną
koncepcję
rzeźbiarskich cykli artysty, in-

biegłości i manualnych zdolności rzeźbiarza, ale też grafika,
scenografa, medaliera, autora
założeń
monumentalnych,
w tym pomnikowych, człowieka

Foto: Grzegorz Zabłocki

Wystawa prac Adama Myjaka zorganizowana w ramach
działalności Galerii 72,
jest drugim z kolei – po 25letniej przerwie – pokazem
prac tego wybitnego artysty
w przestrzeni chełmskiego
muzeum. Prezentacja daje
sposobność do porównań,
jak ewoluowało dzieło znamienitego twórcy w ciągu
ostatniego ćwierćwiecza.
Klasyk rodzimej rzeźby,
obok obiektów zrealizowanych
w brązie, stiuku, terakocie,
żywicy, sztucznym kamieniu,
przedstawia prace wykonane
w drewnie polichromowanym,
będące pochodną – datujących się od 2000 roku – doświadczeń artysty z tym materiałem.
W pokaźnej przestrzeni
galeryjnej
wyeksponowane
zostały 22 prace rzeźbiarskie,
które przynależą do cykli: Figury, Kolumny, Nadzieja, Inspiracje, Sen, Maski, Portrety
X. Każda z tych pełnoplastycznych realizacji, stanowi istotne
dopełnienie dorobku autora,
który od początku skupia się
w swym dziele na człowieku
i jego bolączkach egzystencjalnych. Głowy, torsy, a od
połowy lat 80. również postacie ludzkie, będą wyrażać
niepokój związany z ludzkim
bytowaniem. Czasami kameralne, a w większości prze-

nym razem jako autonomiczną
kompozycję, będącą zapisem,
notatką inspirowaną mazurskim pejzażem. W tej kameralnej – rządzonej kreską – wizji
świata, czujemy zdecydowaną
rękę rzeźbiarza, sięgającego po iluzjonistyczną kreację
w swej wypowiedzi. Tak jak
w rzeźbie, również w rysunku,
Myjak zręcznie balansuje nastrojem, łącząc intensywność
dramatu z domieszką refleksyjnej liryki.
Wystawa prof. Adama Myjaka w Galerii 72 Muzeum Ziemi
Chełmskiej, to dzieło utalentowanego wizjonera, wielkiej

nad wyraz pracowitego, wielokrotnie wystawianego i nagradzanego w kraju i za granicą,
zręcznego organizatora, płynnie łączącego potrzebę kreacji
z obowiązkami dydaktycznymi,
artysty docenianego przez
publiczność i krytykę, rektora
pełniącego piątą już kadencję
w stołecznej Akademii Sztuk
Pięknych, twórcy, który w 2005
roku otrzymał najwyższe odznaczenie za zasługi dla kultury – Złoty Medal Gloria Artis.
Wystawę w Galerii 72 można będzie oglądać do 10 października.
Jagoda Barczyńska

Ze względu na duże zainteresowanie wystawa „Kolekcjonerzy” została przedłużona
do końca października. Ekspozycja dostępna jest w Muzeum Ziemi Chełmskiej przy
ul. Lubelskej 57.
Eksponowane zbiory pochodzą z kolekcji prywatnych: Krystyny Deniusz-Rosiak, Michaliny
Deniusz-Rosiak,
Szczepana
Ignaczyńskiego, Jarosława Misiaka, Małgorzaty PodlewskiejBem, Jerzego Ryszczuka, Jacka Rosiaka, Marka Soleckiego,
Mieczysława Tokarskiego, Lecha
Wojtala, Grzegorza Zabłockiego
i innych. 		
(sad)

Koncertowo
w
Atmosferze
Kalendarz muzyczny na resztę roku w Atmosfera Caffe jest
wypełniony po brzegi. W tym
miesiącu czeka nas jeszcze pięć
koncertów. Zagrają: Farben Lehre
(10.10), Borys Somerschaf (18.10),
Elektryczne Gitary (24.10), O.S.T.
R. (30.10), Mini Festiwal (31.10).
A co w dalszej kolejności? 6.11
– Underground Man, 12.11 – Turbo, 15.11 - Happysad, 21.11 – KAT
& Roman Kostrzewski, 27.11 –
Kękę, 28.11 – Shot For Mia.
Grudzień przywitamy razem z Kamilem Bednarkiem (5.12), 19.12 zagra
Luxtorpeda, a 26.12 - Myly Ludzie.

Skarby baroku - 250. rocznica koronacji
obrazu Matki Bożej Chełmskiej
Wystawa przypomina ważne
wydarzenia historyczne, powiązane z losami ikony Matki Bożej
Chełmskiej słynącej łaskami.
Prezentuje ikonografię i kult Bogurodzicy na ziemi chełmskiej
w XVII i XVIII wieku.
Wśród wybranych do ekspozycji muzealiów są nie tylko zabytki
sztuki sakralnej epoki baroku, ale
także portrety ważnych osobistości Rzeczypospolitej, dokumenty
archiwalne, w tym listy królewskie,
starodruki ze zbiorów z Muzeum
Ziemi Chełmskiej w Chełmie, barokowe meble ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie oraz
zabytki z Muzeum Lubelskiego
w Lublinie.
Na szczególną uwagę zasługu-

ją m.in.: list do o. Jakuba Suszy
z 1651 roku, podpisany przez
króla Jana Kazimierza, a także
cenny starodruk – egzemplarz
pochodzący z dawnej Biblioteki
Klasztoru Bazylianów – dzieło
biskupa unickiego Jakuba Suszy
pt. „Phoenix tertiato redivivus(...)”,
czy miedzioryty wykonane przez
Teodora Rakowieckiego, związane
z uroczystą koronacją ikony Matki
Bożej Chełmskiej w dawnej katedrze greckokatolickiej w Chełmie
w 1765 roku.
Przedstawione zostały obrazy Matki Bożej Chełmskiej, które
dawniej czczone były w świątyniach greckokatolickich (unickich),
a dzisiaj rzymskokatolickich w Czułczycach, Klesztowie, Żmudzi. Zestawione obok siebie umożliwiają

porównanie ikonografii wizerunków
ukoronowanej Matki Bożej, które
- dopiero po Jej koronacji w chełmskiej ikonie - pojawiły się w wielu
cerkwiach unickich. Eksponowane
są także inne obrazy i rzeźby o tematyce maryjnej z XVIII wieku: „Immaculata”, „Matka Boża Łaskawa”
i „Matka Boża Szkaplerzna.
Autorem wystawy jest Krystyna
Mart. Wyboru eksponatów dokonali: Beata Mojska Zając, Magdalena Mąka (Dział Historii), Krystyna
Mart, Ewa Hordejuk (Dział Sztuki
Ziemi Chełmskiej), Natalia Jędruszczak (Dział Edukacji i Biblioteka).
Wystawę można oglądać do listopada przy ul. Lubelskiej 55.
Krystyna Mart

W kręgu literatury
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Chełmski akcent na litewskim festiwalu Polska poezja na rumuńskim gruncie
Chełmscy poeci uczestniczyli w VII
Międzynarodowym Festiwalu Poezji
zorganizowanym w litewskiej Utenie.
Na Litwę udali się m.in. znany chełmski
poeta i prozaik Longin Jan Okoń oraz
fraszkopisarz Stanisław Koszewski.
Prezentacja wierszy odbywała się we
wspaniałej scenerii – pod oszkloną kopułą obserwatorium astronomicznego, przy
muzyce litewskich kompozytorów. Poeci
deklamowali swoje utwory w ojczystych
językach: polskim, rosyjskim, białoruskim,
ukraińskim i gruzińskim. Potem utwory
były czytane po litewsku przez lektorkę.
Wiersze tłumaczyła Litwinka urodzona
w Polsce Birute Januškaite.
Podczas uroczystości, w imieniu War-

szawskiej Kapituły Wawrzynów, Longin
Jan Okoń udekorował Złotymi Wawrzynami Literackimi: Alvydasa Katinasa – poetę i mera Uteny, Jonasa Plackiewiciusa
– dyrektora szkoły artystycznej w Utenie
oraz Birute Januškaite – dwujęzyczną poetkę i tłumacza.
Wiersze stanowiące plon festiwalu,
przetłumaczone na język litewski przez
wspomnianą tłumaczkę, ukazały się na
Litwie w pięknie wydanej antologii.
Patronat nad imprezą sprawowali włodarze miasta Utena i Związek Pisarzy Litwy z Wilna. Nad całością czuwał osobiście mer miasta Utena Alwydas Katinas,
zaś polską grupą opiekował się zastępca
prezydenta miasta Chełm - Józef Górny.
S.K.

Stoją od prawej: J. Górny, L.J. Okoń, Jonas Plackiewicius,
Alvydas Katinas, Antanas Janynas. S. Koszewski

Asocjacje artystyczne
Danuty Kurczewicz
Najnowszą publikację Danuty Agnieszki Kurczewicz „Rozbłyski” nie sposób
określić jednoznacznie. Książka nie jest typowym katalogiem obrazów ani klasycznym tomikiem poetyckim, ponieważ prezentowane w niej prace olejne dopełniają tematycznie związane z nimi utwory poetyckie. W ten sposób powstała
swoista kompilacja plastyczno-poetyckich wrażeń, zrodzona ze „swobody rąk,
satysfakcji oczu” i gry wyobraźni.
Autorka z wdziękiem smakuje kolory, asocjacje odbiorcy. Autorka w poczynabawi się fakturą, tworząc harmonijne niach poetyckich konsekwentnie używa
kompozycje barw i kształtów. Stosuje słowa jako znaku – kodu do szerszych
przy tym delikatny impast, by nadać ob- skojarzeń, które często bywają niejednorazom trójwymiarowość, świadomie bez znaczne i różne, jak różne są doświadgry cieniem. Chociaż sama technika, czenia tych, co nimi się posługują.
daleka jeszcze od doskonałości, wymaDanuta Agnieszka Kurczewicz z naga wielu ćwiczeń, to obrazy przyciągają dzieją na intelektualną zabawę „droczy
uwagę bogatą kolorystyką, dając czystą się z kolorami”, poszukuje światła w soprzyjemność obcowania z kolorowy- czystych barwach. „Rozbłyski-obrazy”
mi kompozycjami, których artystyczną dopełniają słowa, które ze szczelin koloprzestrzeń wypełniają zestawienia na- rowych malowideł rozrzucają dodatkowe
kładających się i wzajemnie przenikają- światłocienie poetyckich niedopowiedzeń
cych figur geometrycznych. Początkowo i stanowią o sile jej poezji. Tak więc słowo
jednorodne i proste kształty z czasem i obraz, przemiennie, stają się tworzyłączą się, tworząc barwne dekoratywne wem dialogu z odbiorcą, sposobem pozestawy, którym autorka nieśmiało na- szukiwania rzeczywistości zarówno zadaje znaczenia głębsze, zmysłowe. Cykl gubionej między „przęsłami nie-pamięci”,
kończą prace, których motywem jest sub- jak i tej odbieranej wszelkimi zmysłami tu
telna erotyka. Geometrię ciała zastępują i teraz. Miejmy nadzieję, że ów dialog
sugestywne fragmenty figur, dyskretnie znajdować będzie coraz szersze grono
wkomponowane w barwne przestrzenie zwolenników. Autorka zaś z godną poobrazów.
dziwu konsekwencją, nadal poszukiwać
Zarówno obrazy, jak i umieszczone będzie nowych form artystycznej kreacji.
w publikacji wiersze, cechuje wielorakość
znaczeń nastawiona na indywidualne
Waldemar Taurogiński

Wejście Polski do Unii Europejskiej
stworzyło przychylny klimat dla międzynarodowego popularyzowania polskiej literatury. Wielu translatorów różnych krajów
upowszechnia literaturę polską, bowiem
nasze piśmiennictwo, a zwłaszcza poezja,
słynie w Europie z wysokich wartości artystycznych i poznawczych.
Jednym ze współczesnych tłumaczy
polskiej poezji na język rumuński jest Aleksander Szerban (Alexandru G. Şerban). To
urodzony w 1940 r. – profesor, dramaturg,
poeta i tłumacz, członek Związku Rumuńskich Pisarzy, który upodobał sobie poezję
polską. Wydał tom pod tytułem „Czterech
wieszczów polskiego narodu”, tłumaczył
naszych współczesnych noblistów oraz innych znakomitych liryków minionych epok.
Łącznie przetłumaczył i opublikował
dotąd 22 książki różnych współczesnych
autorów. Znalazły się w tej liczbie tytuły poetów lubelskich współpracujących
z literackim Chełmem. Ponadto w różnych
czasopismach rumuńskich ogłosił także
m.in. wiersze 8 lubelskich i 4 chełmskich
poetów: Stanisława L. Popka, Waldemara
Michalskiego, Longina J. Okonia i Zbigniewa W. Okonia. Oprócz tłumaczeń rumuński
profesor wydał szereg własnych książek,
m.in.: „Trybunał młodzieży – Teatr dla młodych” (2003), „Cuglan zje marcepan” poemat–heroiczno-satyryczny (2003).
Podczas pobytu w Lublinie, 5 maja 2010
roku, Szerban został odznaczony Złotym
Wawrzynem Literackim przez Warszawską

Przetłumaczona na język rumuński książka Longina J. Okonia, wydawnictwo: Editură Acreditată de
Cncsis Bucureşti, 2014

Kapitułę, a w Warszawie 4 kwietnia 2014
roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego za popularyzację polskiej poezji w Rumunii.
Uhonorowany został też Srebrnym
Medalem Pamiątkowym czczącym 620.
rocznicę przywileju lokacyjnego nadanego
Chełmowi przez króla Władysława Jagiełłę.
W październiku tego roku będzie obchodził
75–lecie urodzin. Z tej okazji środowisko literackie Chełma składa mu życzenia zdrowia i sukcesów twórczych oraz dalszych
tłumaczeń poetów polskich, w tym również
zamieszkałych w naszym mieście.
Longin Jan Okoń

Czeski tłumacz w Chełmie
František Všetička wraz
z małżonką po uroczystym
wręczeniu odznaczenia

Czeski tłumacz literatury polskiej był
gościem lipcowego spotkania literackiego w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. František Všetička przyjechał
do naszego miasta wraz z małżonką w
towarzystwie poety i tłumacza na język ukraiński Tadeusza Karabowicza.
W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Longina Jana Okonia wzięli
udział członkowie lubelskiego oddziału
ZLP z Lublina, Krasnegostawu, Włodawy
i Chełma oraz Chełmskiego Klubu Literatów „Osnowa” i Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”.
Z uwagą wysłuchali wystąpienia czeskiego gościa. Frantšek Všetička przekazał wiele interesujących informacji

na temat współpracy czeskich twórców
z polskimi. Warto wspomnieć choćby
o panującej w Czechach opinii o wysokiej
wartości dzieł polskich pisarzy, zarówno klasycznych, jak i współczesnych.
Z uwagi na jej wysoki poziom, Czesi
tworzą zespoły tłumaczy literatury polskiej. Nadmienił też, że w poprzednim
ustroju, Polska była postrzegana jako
kraj zachodni. Skutkowało to rządowymi
barierami kontaktów z polskimi pisarzami
i ograniczaniem dostępu do cennego dorobku polskich pisarzy.
Na zakończenie spotkania, Všetička
otrzymał z rąk Longina Jana Okonia Złoty
Wawrzyn Literacki przyznany mu przez
Warszawską Kapitułę Wawrzynów.
Stanisław Koszewski
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Książki i fotografie
Rozstrzygnięcie konkursu

Chełm w nowej
świetlnej szacie
W

Żarówki gasną
pod ziemią
Autor: Danuta Agnieszka Kurczewicz
Stron: 72
Format: 13x20,9 cm
Rok: 2014
Wydawca: TAWA Waldemar Taurogiński,
Chełm
ISBN 978-83-62638-60-4
Oprawa: Miękka

Fletnia i łuk

Autor: Henryk Radej
Stron: 63
Format: 21 cm
Rok: 2012
Wydawnictwo: TAWA Waldemar Taurogiński, Chełm.
ISBN 978-83-62638-17-8

yjątkową
iluminację
zyskał podczas tegorocznej Nocy Kultury
Kościół pw. Rozesłania Świętych
Apostołów wraz z zabudowaniami dawnego klasztoru pijarów.
Redakcja Kultury Chełmskiej postanowiła zachęcić chełmian, aby
uwiecznili ten efektowny widok na
pamiątkowych zdjęciach.
Temu właśnie miał służyć ogłoszony przez kwartalnik Kultura
Chełmska konkurs pod nazwą
„Chełm w nowej świetlnej szacie”.
Nadesłane zdjęcia oceniało jury,
w którym zasiedli członkowie
składu redakcyjnego kwartalnika
pod przewodnictwem dyrektor
wydziału kultury urzędu miasta
Elżbiety Bajkiewicz-Kaliszczuk.
Zdjęcie, które najbardziej zauroczyło jurorów konkursu wykonał Kamil Kurus. Właśnie tę
fotografię publikujemy na pierwszej stronie Kultury Chełmskiej.
W aktualnym numerze prezentujemy też pozostałe konkursowe
zdjęcia. Wszystkim uczestnikom
konkursu serdecznie dziękujemy.
(sad)

foto: Karolina Neci

foto: Asia Wójcik
foto: Bartek Kaliszczuk

Rozbłyski
Autor: Danuta Agnieszka Kurczewicz
Stron: 32
Format: 19,9x19,9 cm
Rok: 2015
Wydawnictwo: TAWA Waldemar Taurogiński, Chełm
ISBN 978-83-62638-75-8
Oprawa: Miękka

Stara Polska Wieś
Autor: Franciszek Świstowski
Stron:
Format:
Rok: 2010
Druk: Drukarnia Kresowa, Chełm
ISBN 978-83-9276-54-7-9

foto: Zbigniew Tkaczyk

Chełmskie w okresie przełomu
1989-1991. Dokumenty,
artykuły, informacje
Wybór, wstęp, opracowanie: Eugeniusz
Wilkowski
Stron: 465
Format:
Rok: 2015
Druk: Arte, Biała Podlaska
ISBN 978-83-61938-55-2

Reklama

RECYKLING ODPADÓW
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TRAFIAJĄCYCH DO ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

TWORZYWA SZTUCZNE (butelki PET, chemia gospodarcza i inne)
PET jest to skrót nazwy tworzywa sztucznego znanego od 1941 roku, którego
pełna nazwa brzmi politereftalan etylenu. Od połowy lat siedemdziesiątych,
w coraz większym stopniu wykorzystywany jest do wytwarzania opakowań,
głównie butelek do napojów.
HDPE – polietylen wysokiej gęstości, PP – polipropylen, oraz również PET
– wspomniany wcześniej politereftalan etylenu - materiały te w największym
stopniu wykorzystywane są do wytwarzania opakowań po chemii gospodarczej (m. in. płynów do naczyń, szamponów, płynów do płukania, plastikowych
opakowań po proszkach itp.).
Popularna butelka oraz odpady takie jak folia opakowaniowa, opakowania
po chemii gospodarczej, kubki po lodach, margarynach, skrzynki PP i inne
opakowania, które wymyślił człowiek na własny użytek, to jedne z głównych
elementów, które w sposób lawinowy zalewają wysypiska w Polsce. Mogą
one jednak zyskać drugie życie.
Z przemielonych butelek PET otrzymywane jest włókno poliestrowe, mające
wiele praktycznych zastosowań. Z włókna tego powstają polary, ubrania narciarskie, plecaki, namioty i buty. Jedną bluzę polarową można wyprodukować
z 35 zużytych butelek PET, trzyosobową ławkę parkową – z 450 plastikowych
pudełek po proszku do prania. Energia odzyskana z przetworzenia jednej
torby plastikowej pozwala np. przez 10 minut oświetlić pokój 60-watową żarówką.
Butelki PET przetwarzane są także na nienasycone żywice poliestrowe, stanowiące składnik farb i lakierów. Z odzyskanych tworzyw produkowane są
również włókna i przędze (przędza dywanowa, przędza dla przemysłu tekstylnego), płyty i folie, elementy konstrukcyjne mebli, części wyposażenia
wnętrz samochodowych. Również dodatki z tych tworzyw znajdują zastosowanie przy produkcji zabawek dla dzieci i doniczek na kwiaty.

Z korzyścią dla środowiska mogą być zastosowane wszystkie odpady
z tworzyw sztucznych, jeśli tylko zostaną selektywnie zebrane. W Polsce
wykorzystywane jest tylko około 15% tych odpadów. Pozostałe trafiają na
składowiska. W wielu krajach UE proporcje te są odwrotne. W Szwajcarii,
Danii praktycznie w ogóle nie składuje się odpadów z tworzyw sztucznych –
wszystkie przetwarzane są w procesach recyklingu bądź odzysku energii.
OPONY SAMOCHODOWE
Światowy przemysł gumowy generuje rocznie 35 mln ton wyrobów, które po
kilku latach stają się kłopotliwymi śmieciami. Aż 80% tej produkcji to opony
samochodowe. Utylizacja ich i recykling jest wyjątkowo trudny – składają się
one z wielu materiałów: gumy, metalowego zbrojenia i tekstylnego kordu.
Recykling opon polega na ich rozdrobnieniu. Są to procesy niezmiernie drogie. Nowa linia do recyklingu kosztuje obecnie około miliona złotych.
Co można zrobić z używaną oponą?
Bieżnikowanie to sposób na przedłużenie czasu używania opon. W ten sposób ponad 12% zużytych opon jest wdrażanych do dalszego użytku. Cementownie stosują opony jako paliwo uzupełniające.
Na gumowy granulat istnieje duże zapotrzebowanie. Stosuje się go do kładzenia nowych dróg, w budowie mostów, w wyrobach dla rolnictwa. Używany
jest także do tworzenia nawierzchni boisk sportowych. Wyrabiane są także
z niego dywaniki samochodowe, wycieraczki i inne funkcjonalne przedmioty.
Jednak tylko 25% opon podlega recyklingowi, a 30% nie trafia do recyklingu
– zalegają na wysypiskach.
O pozostałych surowcach wtórnych wysegregowanych
z odpadów w kolejnym numerze.

Materiał promocyjny sponsora głównego wydania - PGO CHEŁM

W poprzednich numerach „KULTURY” pisaliśmy, o zachodzących w ZPOK
procesach technologicznych, m.in. o: sortowaniu odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, przygotowaniu surowców do produkcji paliwa alternatywnego, kompostowaniu odpadów organicznych, czasowym magazynowaniu i wysyłce do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, przyjmowaniu i demontażu odpadów wielkogabarytowych,
oraz składowaniu balastu i odpadów azbestowych.
Ale co dalej dzieje się z wysegregowanymi z odpadów surowcami wtórnymi?
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Zapowiedzi imprez kulturalnych

Jesień z CHDK
9 października, g. 19.00 – spektakl Pół na pół (reż. W. Malajkat,
wyst. P. Polk i P. Szwedes)
10 października, g. 18.00 – Koncert Bałkański – Kapela Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej
12 października, g. 19.00 – Grupa MoCarta
16 października, g. 19.00 – Kolacja dla Głupca - Teatr Ziemi
Chełmskiej
24 października, g. 19.00 – koncert Romuald Lipko Band (Izabela
Trojanowska, Felicjan Andrzejczak, Grzegorz Wilk)
30 października, g. 19.00 – koncert Lao Che

31 października, g. 18.00 – Zaduszki Jazzowe: Dorota Miśkiewicz (sala widowiskowa) i Rafał Czarnacki Quintet (Kawiarnia Artystyczna DeCaffencja).
7 listopada, g. 19.30 – Ireneusz Krosny w programie Mowa ciała
14 listopada, g. 19.00 – spektakl Pułapka na myszy - premiera
Teatru Ziemi Chełmskiej
15 listopada, g. 17.00 – koncert Jerzego Połomskiego
16 listopada, g. 19.00 – koncert Gypsyfingers (Luke Oldfield
& Victoria Coghlan – brytyjski duet folkowy)
20–22 listopada – Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich
22 listopada, g. 18.00 – Joanna Trzepiecińska - koncert piosenki
aktorskiej (OSPTA)
25 listopada, g. 19.00 – balet Jezioro Łabędzie w wykonaniu Royal Russian Ballet
28 listopada, g. 19.00 – koncert Vivat Operetta w wykonaniu orkiestry i solistów Opery Lwowskiej
4 grudnia, g. 19.00 – koncert Poparzeni Kawą Trzy
5 grudnia, g. 10.00 – Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prezydenta Miasta Chełm (hala MOSiR).
12 – 13 grudnia – Opowieść Wigilijna – Teatr Ziemi Chełmskiej

Zaduszki jazzowe
Dorota Miśkiewicz to gwiazda tegorocznych Zaduszek Jazzowych. Na koncert 31 października zaprasza Chełmski Dom Kultury.
Dorota Miśkiewicz jest nie tylko wybitnie uzdolnioną wokalistką,
ale także świetną skrzypaczką, kompozytorką i autorką tekstów. Podczas
chełmskiego koncertu towarzyszyć
jej będą znamienici muzycy: Marek
Napiórkowski, Robert Kubiszyn,
Robert Luty i Tomasz Kałwak.
Początek muzycznej jazzowej
uczty zaplanowano na godz. 18.00
w sali widowiskowej ChDK. Dopełnieniem dnia będzie część
druga imprezy. O godzinie
20.00 organizatorzy zapraszają do Kawiarni Artystycznej DeCaffencja, gdzie
wystąpi Rafał Czarnacki
Quintet. I uwaga – liczba
miejsc jest ograniczona.
Wieczór zakończy nocne
jam session.

Retro słuchowiska dla najmłodszych

W każdą jesienną sobotę, aż do 19 grudnia, chełmska biblioteka zaprasza najmłodszych czytelników na cykl słuchowisk. Początek o godz. 11 w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci.
Uczestnicy spotkań wspólnie wysłuchają odtwarzanych na gramofonie, kultowych adaptacji muzycznych i słownych w wykonaniu znakomitych polskich artystów, m.in. Jana Kobuszewskiego, Ireny Kwiatkowskiej, Jana Kociniaka, Teresy Lipowskiej i wielu innych.
Najmłodsi czytelnicy będą mogli poznać zapomniane już słuchowiska, które umilały wieczory naszym
dziadkom i rodzicom, gdy ci byli dziećmi.
Kalendarz retro słuchowisk przedstawia się następująco:
10 X 2015 r. - To nie wszystko mieć boisko,
17 X 2015 r. - Przygody Piotrusia Pana, wg J.M. Barriego
24 X 2015 r. - W Karzełkowie wielka susza, K. Łojana, A. Sobczaka
oraz Calineczka, H. Ch. Andersena
31 X 2015 r. - Przygody małpki Fiki-Miki, K. Makuszyńskiego
07 XI 2015 r. - Alicja w Krainie Czarów, wg L. Carrolla
14 XI 2015 r. - Przygody Pimpusia Sadełko, M. Konopnickiej
21 XI 2015 r. - Kubuś Puchatek, wg A. A. Milne’a
28 XI 2015 r. - Doktor Nieboli, na motywach książki H. Loftinga
05 XII 2015 r. - Dyzio, Mizio i..., A. Grabowskiej
12 XII 2015 r. - Król Bul, K. Lengren
19 XII 2015 r. - Dziwne Przygody Pana Zająca, J. Afanasjewa.

Wkrótce w bibliotece

Promocję książki „Ikar nad Świątoblinem” i otwarcie wystawy
malarstwa Magdaleny Mańkowskiej zaplanowano na 6 listopada
2015. Początek o godz. 16.30 w galeria Nova, ChBP.
Natomiast 20 listopada o godz. 17 rozpocznie się spotkanie
autorskie z poetką Aliną Jahołkowską „10 lat twórczości Aliny
Jahołkowskiej”. Zaplanowano je w sali widowiskowej biblioteki.

Festiwal
bardów

Fundacja Wspierania Kultury Na
Styku zaprasza na III edycję Festiwalu
Bardów „Ballada o ...” . Podczas imprezy zaplanowanej na 17 października odbędzie się konkurs dla
wykonawców piosenki poetyckiej. Mogą wziąć w nim udział
wszyscy chętni. W części
wieczornej zaplanowana jest
seria koncertów. Gwiazdą
tegorocznego
festiwalu
będzie Basia Stępniak-Wilk
znana z wykonania wspólnie
z Grzegorzem Turnauem
piosenki „Bombonierka”.
Bilety do nabycia w siedzibie Fundacji przy
ul. Lwowskiej 24.
foto. Z. Pajewski

gazeta dostępna w :

Młodzieżowy Dom Kultury
zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Chełma
i powiatu chełmskiego do
udziału w konkursie „Ludzie
listy piszą”. Termin nadsyłania prac mija 30 stycznia.
Zadaniem
uczestników będzie napisanie listu
w wybranej kategorii. Uczniowie mogą wybierać między
listem miłosnym, listem do
ulubionego bohatera bądź
autorytetu lub też listem
otwartym. Mogą też
przygotować prace we wszystkich
trzech
kategoriach.
Regulamin
konkursu
dostępny
jest na stronie
www.mdk.echelm.pl.

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 Karczmarskiego ul. Lwowska 34.

