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Magiczne fotografie
Kolejny gość, który prezentuje swoje
prace w gościnnych progach Galerii
Atelier Ryszarda Karczmarskiego, to
postać nietuzinkowa. Marcin Szwaczko sam najlepiej przedstawia swoją
osobę oraz prace. Sposób, w jaki to
robi dowodzi jednoznacznie, że nie
tylko talentu mu nie brak, ale również
dystansu do siebie.

- Korzystamy tylko i wyłącznie z oryginalnych
receptur procesu oraz używamy tylko występujących w nich odczynników – zaznacza.
Kogo ten temat szczególnie zainteresuje,
może go zgłębić dodatkowo podczas lektury
książki Marcina Szwaczko pt. „Mokry kolodion.
Proces magiczny w praktyce.”
Jej promocja miała miejsce podczas wernisażu wystawy, 11 grudnia. Ta książka jest prawdziwie unikatową pozycją. To jak do tej pory
jedyne takie wydawnictwo w języku polskim
(poza tym wydanym w XIX wieku). Książka
opisuje dokładnie całość procesu mokrego kolodionu: od opisu odczynników, poprzez metody pracy, błędy procesu i sposoby ich unikania,
a w razie konieczności, także naprawiania.
Wystawę organizowaną przez Fundację Kultury ,,Na Styku” można oglądać w Galerii Atelier
do 11 stycznia. - Dodatkowo między świętami
a Nowym Rokiem będziemy chcieli zaprosić
wszystkich na specjalny pokaz przygotowany
przez autora wystawy – mówi Ryszard Karczmarski. - Będzie to okazja zobaczyć, jak powstają te pełne magii fotografie. A chętni będą
mogli także do nich zapozować. Zapewniamy
stroje z epoki, ale gdyby ktoś chciał przynieść
swój, to nie ma przeciwwskazań.
(sad)

foto: Marcin Szwaczko

Marcin Szwaczko sam o sobie: „Urodzony
w 1975 roku w Polsce. Miłośnik inżynierii mechanicznej i dobrego wina. Już jako dziecko
przejawiał talenty artystyczne i inżynierskie.
Zbudował z klocków Lego napędzane korbką
i przekładnią zębatą mieszadło do herbaty. W
czasie studiowania na uniwersytecie techniki nawiązał kontakty z bohemą artystyczną.
Wówczas to zrozumiał, że fotografia jest dziedziną, która będzie tak samo ważna w jego życiu jak mechanika.
Zafascynowany fotograficznymi procesami
pierwotnymi, które z domieszką tajnych praktyk i szczypty oddechu nietoperza wykorzystuje

do łapania światła tworzącego obrazy z natury
kobiet o nienagannych manierach i kształtach.
Ze słodyczy najbardziej lubi ... śledzie”.
W Galerii Atelier artysta gości z projektem
zatytułowanym „Przeszłości Szepty Niezwykłe”.
To próba odtworzenia XIX wiecznych obrazów
i plenerów miast, majątków ziemskich, pałaców wraz z ich mieszkańcami i gośćmi.
Bohaterowie fotografii, dzięki zastosowaniu
pochodzącej z 1851 roku metody mokrego kolodium oraz stylizowanym strojom i rekwizytom, zostają przeniesieni do XIX stulecia.
- Dodatkowo, każde zdjęcie z natury na
szklanej tafli opisane jest mniej lub bardziej
wyimaginowaną historią, która dopełnia treść
obrazu i jednocześnie jest wyobrażeniem autora „kogo takie zdjęcia z natury mogłyby
w przeszłości przedstawiać” - tłumaczy artysta. - Chcemy, by widz zamknąwszy oczy, wyobraźnią, sercem i duszą za pomocą naszych
tafli szklanych przeniósł się w czasy, gdy przenośne atelier i fotografowie w melonikach czy
cylindrach byli nieodłącznym elementem miejskich i plenerowych pejzaży.
Marcin Szwaczko podkreśla, że projekt
„Przeszłości Szepty Niezwykłe” wyróżnia dbałość o historyczność procesu fotograficznego.

fotografia
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Święta Bożego Narodzenia to dni wyjątkowe,
niosące dobro i nadzieję.
Proszę przyjąć na ten szczególny czas
serdeczne życzenia zdrowia,
spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności
w każdym dniu Nowego 2016 Roku

Nastrojowych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia
rodzinnego ciepła, pogody ducha,
wewnętrznego spokoju
i otwartego serca
oraz samych dobrych dni
w Nowym Roku

życzą

Życzy Czytelnikom
Redakcja Kultury Chełmskiej

Zygmunt Gardziński
Przewodniczący
Rady Miasta Chełm
Agata Fisz
Prezydent Miasta Chełm

One także witały Pana
Do końca stycznia w Muzeum Ziemi
Chełmskiej można oglądać wystawę
„One także witały Pana. Zwierzęta
w szopkach bożonarodzeniowych”.
Ekspozycja prezentuje przykłady tradycyjnych szopek z podkreśleniem
symbolic znej w ymow y obecnych
w nich zwierząt.

Wystawa dostępna jest w budynku przy ul.
Lubelskiej 56 A. - Po raz pierwszy eksponujemy figury z szopek, udostępnione przez
Muzeum Parafialne w Chełmie, wykonane
w Zakładzie Sztuki Kościelnej Kazimierza
Schaefera z Piekar Śląskich. Wystawiane były
one niegdyś, w okresie Bożego Narodzenia
w kościele pw. Rozesłania Świętych Apostołów
– tłumaczą autorzy ekspozycji.
Odwiedzający muzeum mogą zobaczyć
wielopostaciowe, rzeźbione w drewnie szopki
autorstwa Stanisława Kosiarza z Kumowa Majorackiego i Tadeusza Szulca z Woli Korybutowej. Znajdą tu też unikatową szopkę z opłatka
Małgorzaty Pepłowskiej z Ruchnej oraz szopkę
wykonaną w całości ze słomy przez Władysławę Stelmach z Niemienic. Pochodzą one ze
zbiorów chełmskiego muzeum. Część pokazu
stanowią duże drewniane szopki o słomianych
dachach, wykonane przez Czesława Lipę i Bolesława Adamiaka z Siedlisk, ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Specjalnie na
tę wystawę Piotr Czapka z Kamienia wykonał
płaskorzeźbę „Boże Narodzenie”.
Przy okazji wystawy muzealnicy przypominają, że przedstawienia zwierząt w sztuce
umieszczane w scenach Narodzenia Pańskiego mają bardzo dawny rodowód. Z IV wieku
pochodzą fragmenty sarkofagów dostojników
rzymskich, na których obok nowo narodzonego Jezusa występują osioł i wół. W opisie
narodzin Jezusa umieszczonym w apokryficznej Ewangelii Pseudo-Mateusza z ok. VII w.
wymienia się osła i wołu, które oddały pokłon
Panu leżącemu w żłobie. Z czasem, w kolejnych przedstawieniach szopek betlejemskich,
ze względu na obecność przy żłóbku pasterzy,
zaczęły pojawiać się owce, a niekiedy, towarzyszył im pies pasterski. Czasami - także
zwierzęta, na których podróżowali Trzej Królowie – wielbłądy, słoń, rzadziej koń.

Według legendy, obyczaj konstruowania
szopek zapoczątkował św. Franciszek z Asyżu, który w noc Bożego Narodzenia 1223 roku
w miejscowości Greccio zaaranżował scenę
przyjścia na świat Jezusa. W grocie ustawiono
żłób wypełniony sianem, ułożono w nim wyrzeźbioną figurę Chrystusa. Przyprowadzono również zwierzęta – wołu oraz osła. W takiej scenerii mnisi oraz okoliczni mieszkańcy modlili się
i kontemplowali tajemnicę boskich narodzin.

Z czasem do sceny tej dołączyły postacie Matki Bożej, Józefa oraz pasterzy. Po uroczystości
Objawienia Pańskiego dostawiane były figurki
Trzech Króli.
Od XVIII wieku wprowadzono podział na obnośne szopki kolędnicze oraz statyczne szopki ustawiane w kościołach. Figury do szopek
kościelnych były wykonywane przez artystów
rzeźbiarzy. W mniej zamożnych parafiach
figurki do szopki wykonywali ludowi twór-

Początkowo szopki powstawały tylko przy
włoskich klasztorach franciszkańskich, jednak
z czasem zwyczaj ich budowania rozpowszechnił się w całej Europie. Do Polski tradycja wystawiania szopek bożonarodzeniowych dotarła
pod koniec XIII wieku. Najstarsze zachowane w naszym kraju figury z szopki kościelnej
ufundowane zostały przez siostrę króla Kazimierza Wielkiego, księżnę Elżbietę Węgierską,
datowane są na 1370 rok.
Od XVI wieku w tradycji polskiej stało się
powszechne ustawianie w kościołach w okresie Bożego Narodzenia żłóbka (kolebki),
w którym umieszczano figurę Dzieciątka Jezus. Pierwotnie taki żłóbek nazywano jasełkami (jest to zdrobnienie od słowa jasło - „żłób”).

cy. Oglądający je ludzie zapragnęli również,
by podobne szopki znalazły się w ich domach.
Artyści ludowi tworzyli szopki bożonarodzeniowe na zamówienie, ale i z własnej wewnętrznej potrzeby. Szopki ludowe były bliskie
zarówno twórcom, jak i odbiorcom. Zależnie
od regionu i kontekstu kulturowego pojawiały
się w nich, poza głównymi postaciami, także
osoby, a również zwierzęta charakterystyczne
dla danej społeczności. Stąd obok uwarunkowanych tradycją przedstawień wołów, osłów
i owiec mogły w szopce występować także
ptaki, psy, krowy oraz konie. Rzadkością są
natomiast w szopkach ludowych zwierzęta egzotyczne, takie jak wielbłądy czy słonie.
Ilona Sawicka
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Urodziny Mylych Ludzi Kamil Bednarek w Chełmie
Świętujmy wspólnie jubileusz chełmskiej kapeli Myly
Ludzie. Impreza 26 grudnia
w Klubie Atmosfera Cafe.
Bądźcie Myly i do zobaczenia pod sceną.

W tym roku mija 10 lat jak zespół Myly Ludzie nieustannie istnieje, nagrywa, koncertuje i daje
radość innym. Z tej właśnie okazji
odbędzie się impreza upamiętniająca ten fakt. Koncert zostanie zarejestrowany na DVD oraz wydany na jubileuszowej płycie, która
będzie zawierać w środku aż cztery krążki. Podczas imprezy oprócz
jubilatów usłyszymy kapelę z Kraśnika - Maszyna. Po koncercie natomiast rozpocznie się party przy
muzyce lat 80/90, które potrwa aż
do utraty tchu...
Zespół Myly Ludzie został powołany do życia na początku 2005
r. przez Gumę, Foresta i Miśka.
Przypadkiem na pierwszej próbie
znalazł się Staśkooo, który podkręcił zapał do grania. W 2008 r.
grupa popełniła pierwsze nagranie studyjne - demo z pięcioma
numerami.
Od 2009 r. frontmanem zespołu
jest Staśkoo. W tym okresie powstało też kolejne nagranie, Promo „Na żywca” zarejestrowane

na festiwalu Chełmstock. W roku
2011 chłopcy weszli do studia
i nagrali swój debiutancki długogrający album. Nad całością nagrań czuwał Krzysio Kłos (Hendrix
Studio), a produkcją, miksem oraz
masteringiem płyty zajął się Jocke
Skog (Clawfinger). Krążek pojawił
się dopiero 18 maja 2012 r., ale
zebrał bardzo dobre recenzje na
czołowych portalach oraz w czasopismach muzycznych takich jak
Metal Hammer czy Teraz Rock.
W 2012 r. nastąpiła kolejna
zmiana w zespole - odszedł Forest,
a na jego miejscu zasiadł Boniek.
Na przełomie 2012/13 r. Myly promowali swój album koncertując po
kraju. W 2013 r. nastąpiła ostatnia roszada. Do zespołu dołączył
drugi gitarzysta Kamil Nowicki,
a odszedł klawiszowiec. Powstał
materiał na nowy pełnowymiarowy album.
Na wiosnę 2014 r. zespół rozpoczął nagrania „180 R`n`R”. Nad
całością, tak jak przy poprzedniej płycie, czuwał Krzysztof Kłos,
a miks oraz mastering płyty wykonał Jocke Skog (Clawfinger).
W nagraniach gościnnie udział
wzięli najlepsi polscy muzycy,
m.in: Marek Raduli, Jerzy Małek,
Darek „Popcorn” Popowicz i Marek
Tarnowski.		
AN

Atmosfera
Cafe
zaprasza
19 grudnia na kolejne spotkanie z Kamilem Bednarkiem.
Swoje pierwsze kroki muzyczne
artysta stawiał w formacji StarGuardMuffin, później zdecydował się
na karierę solową. Jego występy
na żywo są bardzo energetyczne
i grane sercem, a nie tylko umiejętnościami. Sam Kamil jest prawdziwym mistrzem w nawiązywaniu
kontaktu z publicznością.
Ostatnie dwa lata były niezwykle pracowite. Rok 2014 otworzył
występem na WOŚP. Na Przystanku Woodstock miała miejsce
premiera nowej piosenki zespo-

łu Bednarek pt. „Chwile Jak Te”.
Jednymi z ważniejszych wydarzeń
w tym okresie były koncerty
w USA, Szkocji i Anglii. W lutym
2015 r. zespół wystąpił na gali
25-lecia radia RMF. W kwietniu
odbył krótką trasę po W. Brytanii.
W maju zespół Bednarek wydał
swoją drugą płytę, zatytułowaną
„Oddycham...”. Po pięciu tygodniach od premiery uzyskała ona
status złotej. Kamil udzielił się
gościnnie na płytach Trzeciego
Wymiaru oraz Chrisa Hilla (nowy
projekt KrzyHa).
Bilety w cenie 40 zł do nabycia
w dniu koncertu w McKeenze. AN

Więcej niż jeden koncert

Tradycyjnie już chełmianie dołączają do Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Finał WOŚP zaplanowany na 10 stycznia, w Chełmie będzie miał zupełnie nową formułę.

- Postanowiliśmy przedłużyć orkiestrowe granie na cały weekend –
zdradza Grzegorz Gorczyca, prezes Automobilklubu Chełmskiego i szef
sztabu WOŚP. - Propozycje muzyczne będą na tyle zróżnicowane, aby
każdy znalazł coś dla siebie.
Orkiestrowe granie rozpocznie się już w piątek koncertem rockowym
w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Przed publicznością wystąpi Mr Pollack. W sobotę w hotelu Kozak zostanie zorganizowana Gala Disco Polo.
Kto nie gustuje w tym gatunku będzie mógł pójść do Undergroundu
i pobawić się przy muzyce klubowej. Miłośnicy kameralnych klimatów,
odnajdą się na imprezie muzycznej w kawiarni DeCaffencja.
(sad)

Świątecznie i noworocznie

Znów zagrają
Analogsi

Komu nie udało się dotrzeć na koncert zespołu Analogs, który odbywał się jakiś czas
temu w Atmosferze, ma szansę nadrobić tę
stratę. Rockmani znów wybierają się do Chełma i Atmosfery i to już w styczniu.
W roku 2015 The Analogs hucznie obchodził
20-lecie. Z tej okazji wszystkie koncerty do
końca roku miały charakter jubileuszowy, brały w nich udział także zaprzyjaźnione zespoły.
Rok 2016 będzie prawdopodobnie promujący
najnowszą płytę Analogsów, która ukaże się
w połowie grudnia. 		
AN

wykonawców z MDK.
Dużo będzie się działo na placu
także 1stycznia. Na ten dzień miasto proponuje mieszkańcom udział
w pierwszej w Chełmie plenerowej
zabawie noworocznej. Początek
o godz. 17. Na scenie wystąpią
dwie gwiazdy disco polo: Model MT
i Modelinka oraz Yaroo.
Natomiast 2 stycznia coś dla siebie znajdą miłośnicy zupełnie innej
muzyki. ChDK zaprasza na kolejną
odsłonę Wielkiej Gali Noworocznej
tym razem z udziałem Waldemara
Malickiego i Filharmonii Dowcipu.
(sad)

Muzyka mórz i jezior
Za nami kolejna, piąta już edycja Chełmskiego Festiwalu Szantowego. Zorganizowana na
początku października impreza zgromadziła
w sali Chełmskiego Domu Kultury publiczność
rozkochaną w tego rodzaju muzyce.
Festiwal rozpoczął się nietypowo, bo od projekcji krótkiego filmu prezentującego wycinek
działalności Stowarzyszenia Klub Żeglarski
Chełm, organizatora imprezy. Podczas tegorocznej edycji festiwalu pięciolecie swojego
istnienia obchodził zespół Shantażyści. Były
ballady, pieśni o tęsknocie, żeglarskie opowieści i klasyczne szanty. Na scenie wystąpili też
Sąsiedzi i Orkiestra Samanta.
(sad)

foto: Maciek Kołodziej

foto: Mariusz Cimek

W weekend 19 i 20 grudnia na
pl. Łuczkowskiego odbędzie się już
trzeci Chełmski Jarmark Bożonarodzeniowy. Jarmark można odwiedzać w godzinach od 10 do 18. To
okazja, aby kupić oryginalne ozdoby świąteczne. Nie zabraknie też
z pewnością wystawców oferujących świąteczne potrawy. W
niedzielę 20 grudnia jarmarkowi towarzyszyć będą dodatkowe
wydarzenia: Wigilia Wszystkich
Chełmian oraz wspólne ubieranie
choinki. To o godz. 15. Świąteczną atmosferę spotkaniu zapewni
koncert kolęd przygotowany przez

5

w y s taw y
Pachnąca wystawa i smakowite warsztaty w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza

W świecie toruńskiego piernika
Chełmskie muzeum zamierza kusić
gości aromatem zamorskich przypraw
i niepowtarzalnym smakiem pierników. Już od 25 stycznia, w budynku
przy ul. Lubelskiej 55, zagości wystawa „Świat toruńskiego piernika”.

Nazwa piernik pochodzi od słowa „pierny”,
czyli pieprzny. Ciasto zwane piernikiem jest
niepowtarzalne. Smak słodki, za sprawą miodu, miesza się ze smakiem mąki i korzenną
ostrością cynamonu, kardamonu, imbiru, anyżu, pieprzu, gałki muszkatołowej i goździków.
Toruński piernik słynął z wybornego smaku
oraz precyzyjnego wykonania. Był przysmakiem, ozdobą, podarunkiem oraz lekarstwem.
Piernikom ozdobnym nadawano różne kształty: karet, dam i kawalerów, zwierząt, herbu
miasta. Najsłynniejszy jednak kształt to tzw.
katarzynka.
Pierny przysmak przygotowywano w Toruniu już od średniowiecza (XIV wiek) w warsztatach piernikarzy, zrzeszonych w cechu
piekarzy. Rozwój rzemiosła nastąpił w XVII
i XVIII wieku. Na skalę przemysłową wytwarzano pierniki w fabrykach Gustava Wessego
i Herrmanna Thomasa, od 1907 roku również
w zakładzie Jana Ruchniewicza. Największym
obecnie producentem pierników jest Fabryka
Cukiernicza „Kopernik” S.A. w Toruniu, której
początki sięgają 1763 roku.

Warto zapamiętać
Wystawa czynna będzie od 25 stycznia do
17 kwietnia 2016 roku. Rezerwacja zajęć
już od 2 stycznia 2016 roku (tel. 82 565 26
93). Warsztaty organizowane są od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.00, 11.00, 13.00
w budynku muzeum przy ul. Lubelskiej 55.
Bilety w cenie 5 zł od uczestnika bez względu na wiek.

Prezentowany na wystawie model kogi

„Świat toruńskiego piernika” to wystawa
prezentująca tradycje toruńskiego piernikarstwa, dawne rzemiosło, handel i przemysł.
Powstała w 2008 roku i stanowi „wędrujący”
wariant stałej ekspozycji, mieszczącej się
w Muzeum Toruńskiego
Piernika, Oddziale
Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Dominującym akcentem wystawy będzie stylizowana drewniana koga – przykład
żaglowca handlowego,
jednego z takich, które
pływały po Morzu Bałtyckim i Północnym do
XVI wieku. Wypełniają
ją m.in. aranżacje śre-

Między Wschodem a Zachodem
To już ostatni moment, aby w chełmskim muzeum przy ul.
Lubelskiej 57 obejrzeć wystawę „Czerwień – gród między
Wschodem a Zachodem”. Dla zwiedzających będzie dostępna do końca grudnia.

foto: K. Wasilczyk

Ekspozycja została zorganizowana i miała swoją premierę w ramach obchodów 50-lecia Muzeum

Skarb srebrnych
ozdób z XII-XIV w.

Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim.
Autorami scenariusza są: Jolanta Bagińska (Muzeum Regionalne
w Tomaszowie), Marcin Piotrowski (Instytut Archeologii UMCS
w Lublinie) i dr Marcin
Wołoszyn
(Instytut
Archeologii
UR).
Jako
podstawę
scenariusza przyjęto założenie, że
wczesnośredniowieczne grodzisko
w Czermnie gm.
Tyszowce, można
identyfikować z ruskim grodem Czerwień znanym ze źródeł
historycznych.

dniowiecznego kramu, sklepu z przełomu wieków XIX i XX, piekarni z XVI wieku, zabytkowe obiekty: kunsztownie rzeźbione formy do
pieczenia pierników, dzbany, naczynia cynowe,
formy do cukierków i piernikowe opakowania.
Uzupełnieniem ekspozycji będą aromatyczne
przyprawy, archiwalne zdjęcia i plakaty oraz
plansze informacyjne.
W pachnącej scenerii odbywać się będą
warsztaty własnoręcznego formowania pamiątkowych pierników. Ciasto oraz pierniki do
degustacji dostarczy Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S.A. w Toruniu.
Jak przekonują organizatorzy: samodzielne
przygotowanie dekoracyjnych pierników, to
doskonały przepis na dobrą zabawę, zarówno
dla dzieci jak i dorosłych.
Natalia Jędruszczak
Tekst z ilustracjami przygotowany w oparciu o materiały organizatora wystawy „Świat
toruńskiego Piernika” – Muzeum Toruńskiego
Piernika, Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu.

W takim archeologiczno-historycznym ujęciu na przykładzie
grodziska w Czermnie przedstawiono problematykę pogranicza
polsko-ruskiego we wczesnym
średniowieczu. Stąd tytuł „Czerwień – gród między Wschodem
a Zachodem”. Założenie to udokumentowane zostało zabytkami
o proweniencji zarówno wschodniej (bizantyńsko-ruskiej) jak
i zachodniej (łacińskiej).
Motywem przewodnim narracji
było ukazanie wczesnośredniowiecznego grodu jako ośrodka
władzy książęcej, centrum obronnego, religijnego, ośrodka handlowego i rzemieślniczego. Przedstawiono także życie codzienne
mieszkańców. Według tego schematu uporządkowane zostały
zabytki pochodzące z badań wykopaliskowych w Czermnie oraz
towarzyszące im teksty na planszach ilustrowanych fotografiami,

Smakowita kareta z piernika

rekonstrukcjami
rysunkowymi
oraz mapami.
Wśród prezentowanych znalezisk wyróżniają się ołowiane bulle
książąt i dostojników ruskich dotychczas niezwykle rzadko spotykane na ziemiach polskich, bogata kolekcja plomb celnych typu
drohiczyńskiego zdobionych m.in.
znakami Rurykowiczów, militaria
o pochodzeniu zarówno wschodnim (koczowniczym) jak i zachodnim oraz unikalny zbiór
dewocjonaliów, w tym enkolpionów – krzyży relikwiarzy. Przede
wszystkim jednak uwagę widza
przyciągają bezcenne skarby
srebrnej biżuterii kobiecej odkryte na grodzisku. Te arcydzieła
sztuki zdobniczej są świadectwem
niezwykłych umiejętności ruskich
złotników obficie czerpiących
z doświadczeń rzemiosła bizantyńskiego.
Jolanta Bagińska
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Artystyczna
jesień

Ostatnie miesiące
w Chełmskim Domu Kultury
obfitowały w interesujące
artystyczne wydarzenia.
Dominowały koncerty,
ale nie zabrakło też
spektakli teatralnych,
wydarzeń filmowych
i popisów tanecznych.
Te ostatnie widzowie mogli
oglądać m.in. za sprawą
Ogólnopolskiego Turnieju
Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prezydenta
Miasta Chełm.

Miłośnicy teatru z pewnością
chętnie śledzili nie tylko spektakle
w wykonaniu rodzimego Teatru
Ziemi Chełmskiej, w tym ten
premierowy: „Pułapka na myszy”
oraz szczególnie lubianą przez
widzów „Opowieść wigilijną”.
Gratką była także możliwość
obejrzenia sztuki „Pół na pół”
w reż. Wojciecha Malajkata
z udziałem dwóch Piotrów:
Szwedesa i Polka.

foto z koncertów: Przemek Świechowski

W jesiennej ofercie ChDK pierwsze
skrzypce grały jednak koncerty.
Coś dla siebie znaleźli tu amatorzy
różnych muzycznych stylów.
Przed publicznością w koncercie
bałkańskim wystąpiła Kapela
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Chełmskiej, Dorota Miśkiewicz była
gościem Zaduszek Jazzowych,
a tym, którzy lubią folk,
przyjemność sprawił zapewne
koncert brytyjskiego duetu Luke
Oldfield & Victoria Coghlan.
Jesienią zagrali tu też m.in. Gordon
Haskell, Lao Che oraz Poparzeni
Kawą Trzy. Ci, którym muzycznych
wrażeń ciągle mało, radzimy
na bieżąco śledzić ofertę ChDK.
Z pewnością znajdą w niej jeszcze
wiele ciekawych wydarzeń. (sad)

7

l i t e r a t u r a i f i lm

Ciekawi pisarze w ChBP
Chełmska Biblioteka Publiczna jest miejscem,
w którym nie tylko można wypożyczyć książki,
ale także osobiście poznać ich autorów. Jesień
w bibliotece upłynęła
właśnie pod znakiem
takich literackich spotkań.

Foto: ChBP

Marcin Wroński zdradził
podczas spotkania, że gdyby
powstał film o komisarzu
Maciejewskim, on chętnie
zagrałby w nim jedną
z epizodycznych ról.

W listopadzie w Chełmskiej Bibliotece
Publicznej rozpoczął swoją działalność Klub Dobrego Filmu. Bohaterem
pierwszego spotkania klubu był nie
kto inny, jak Woody Allen. Organizatorzy wybrali dla widzów najważniejsze
filmy z całego artystycznego dorobku
tego reżysera.

Kalibru za powieść „Pogrom w
przyszły wtorek”, przyznaną
przez czytelników oraz jury
pod przewodnictwem Janiny
Paradowskiej.
Spotkanie
z
autorem
w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyło się ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki. Udało się je zorganizować
dzięki dofinansowaniu z Instytutu Książki.
Z kolei 1 grudnia biblioteka gościła w swoich progach
dziennikarzy
sportowych,
a jednocześnie ludzi pióra
- Grzegorza Kalinowskiego
i Wojciecha Zawiołę. Dwaj
sympatyczni panowie, na co
dzień zajmujący się sportem,
piszą nie tylko o nim. Są także autorami książek beletrystycznych.
Grzegorz Kalinowski jest

Grzegorz Kalinowski
i Wojciech Zawioła,
to nie tylko dziennikarze
sportowi, ale też autorzy
beletrystycznych książek.
twórcą biografii legendarnego pisarza Lucjana Brychczego i miejsko-łotrzykowskiego cyklu „Śmierć frajerom”.
Z kolei Wojciech Zawioła
opowiadał podczas spotkania
z chełmskimi czytelnikami
o niełatwych rozmowach
z powściągliwym Robertem
Lewandowskim oraz o swoich
dwóch powieściach obyczajowych z tajemnicą w tle: „Jest
takie miejsce…” oraz „Szukaj
mnie”. Obaj autorzy zapowiedzieli ponowny przyjazd do
Chełma z nowymi książkami
we wrześniu.

Od jesieni Chełmska
Biblioteka Publiczna
planuje filmowe maratony, retrospektywy
oraz prezentacje trendamów europejskiego
i światowego kina.
Jest to możliwe dzięki umowie podpisanej przez bibliotekę z Motion Picture Company. Umowa ta stanowi tzw.
„parasol licencyjny” i pozwala na korzystanie
z katalogów filmowych największych światowych wytwórni.
W grudniowej ofercie Klubu Dobrego Filmu
pojawiają się popularne musicale oraz maratony z gwiezdną sagą. Dopełnieniem oferty są
spotkania tematyczne, wieczory z twórcami,
krytykami i tymi, którzy żyją kinem.
KDF zaprasza wszystkich chętnych w każdą
środę o godz. 18.00.

Seans z Gwiazdą
W CKF ZORZA po
raz kolejny odbyło się spotkanie
z gwiazdą polskiego kina. Tym
razem Chełm odwiedził Bartłomiej Topa.

foto: Przemek Świechowski

17 listopada w ChBP gościł
Marcin Wroński - pisarz, polonista i dziennikarz. Marcin
Wroński zdobył popularność
dzięki cyklowi kryminałów retro, w których powołał do życia niezwykle barwnego głównego bohatera. To prowadzący
śledztwa komisarz Zyga Maciejewski. Akcja książek przeważnie rozgrywa się w przedwojennym Lublinie. Choć akcja
najnowszej powieści pisarza
zatytułowana „Kwestja krwi”
(pisownia oryginalna), toczy
się w Zamościu. Dobrą wiadomością dla miłośników twórczości Wrońskiego może być
fakt, że autor, podczas swojego pobytu w naszym mieście
nie wykluczył, że także i w
Chełmie być może umiejscowi
kiedyś fabułę jednego z kolejnych swoich kryminałów.
Wspomniana „Kwestja krwi”
została wydana w 2014 r.
W tym samym, na księgarskie
półki trafiła jeszcze inna książka Wrońskiego pt. „Haiti”.
Rok 2014 był pomyślny dla
pisarza nie tylko ze względu
na dobrą wydawniczą passę.
Również dlatego, że Marcin
Wroński właśnie wtedy zdobył
podwójną Nagrodę Wielkiego

Dobry film
w ... bibliotece

W 1991 roku ukończył studia na wydziale
aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Swoją karierę rozpoczynał w teatrze, gdzie za rolę w przedstawieniu „Ryszard
III” otrzymał nagrodę na IX Ogólnopolskim
Przedstawieniu Spektakli Dyplomowych Szkół
Teatralnych w Łodzi. W latach dziewięćdziesiątych aktor pojawił się w kilku produkcjach,
m.in. w głośnym filmie „Trzy kolory: Biały”.
W 2001 roku wcielił się w policjanta w nagradzanym filmie „Stacja”, a 2 lata później
w niejakiego Kawę w „Zróbmy sobie wnuka”
Piotra Wereśniaka. Aktor grał w spektaklach
„Kuracja” (2001) Jacka Głębskiego i „Cztery
kawałki tortu” (2006) Marii Czarneckiej, a także w serialu „Na wspólnej” oraz filmach „Wesele” (2004), w którym wcielił się w pana młodego, i „Dom zły” (2009). Na planie filmu „Wieża”
(2005) stworzył kreację bogatego narkomana,
był jednym z piłkarzy w filmie „Boisko bezdomnych” (2008) Kasi Adamik, a w 2009 roku
pojawił się w komedii „Idealny facet dla mojej
dziewczyny” Tomasza Koneckiego.
Ostatnie lata to intensywny czas pracy dla
artysty. W ciągu zaledwie trzech lat zagrał w
ośmiu produkcjach: „Mój biegun”, „Drogówka”,
„Obietnica”, „Letnie przesilenie”, „Polskie gówno” i w najnowszych: „Karbala”, „Obce niebo”
i „Król życia”.
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Nie tylko dla dzieci

Na pomysł stworzenia takiego
miejsca wpadł Mirek Majewski,
aktor Teatru Kameralnego w Lublinie i nauczyciel z MDK.
- Założeniem było, aby w Młodzieżowym Domu Kultury powstała stała oferta teatralna dla
najmłodszych, jednak taka, która
przyciągnęłaby nie tylko dzieci,
ale także ich rodziców i opiekunów
– mówi twórca Teatru na Poduszkach. - Chodziło więc o stworzenie
możliwości rodzinnego oglądania
mądrych spektakli, które nie tylko bawią, ale też i uczą. To jednak
nie wszystko. Bo teatr dla dzieci,
to nie tylko kwestia doboru repertuaru. Od początku miał być to
teatr niezwyczajny, taki w którym
mali widzowie będą się czuli swobodnie. Stąd pomysł zastąpienia
krzeseł, kolorowymi miękkimi poduszkami.
Pomysł bardzo się spodobał,
a wejściówki na kolejne spektakle rozchodziły się niczym ciepłe
bułeczki. Pierwsze spotkanie z Teatrem na Poduszkach zostało zorganizowane 24 października.
Teatr pod Orzełkiem z Białegostoku zaprezentował „Opowieści
starego kredensu”. Lalki stworzone z kuchennych przedmiotów,
mieszkające w starym kredensie, wprost nie mogły doczekać
się wejścia na scenę. Dzieci jak

urzeczone słuchały płynących
z kredensu opowieści, a w trakcie spektaklu składały rycerskie
ślubowanie powiększając tym samym Zakon Rycerzy Grzeczności.
7 listopada, podczas drugiego
spotkania z Teatrem na Poduszkach, w sali teatralnej MDK zagościł aktor lubelskiego teatru im
H. Ch. Andersena Bogusław Byrski. W prawdziwie niebanalny sposób zaprezentował bajkę „Gdzie
jest Czerwony Kapturek”. Swoją
opowieścią zaczarował młodą publiczność w taki sposób, że historia małej dziewczynki wydała się
jakaś inna. Wiele zwrotów akcji,
śmieszne gagi, a przede wszystkim dynamiczna i żywiołowa gra to wszystko publiczność obejrzała
podczas drugiej wizyty w Teatrze
na Poduszkach.
Trzeci spektakl odbył się 5 grudnia i znowu rzecz jasna przy pełnej
widowni. Tym razem mali widzowie
obejrzeli spektakl „Tymoteusz Rymcimci” w wykonaniu Teatru NEMNO
z Rzeszowa. Dzieci wraz z rodzicami poznały Śpiocha, któremu
przyśnił się tytułowy bohater bajki, czyli właśnie Tymoteusz. Co się
stało później? Wiedzą to już dobrze
widzowie Teatru na Poduszkach.
Warto zaznaczyć, że zorganizowane dotąd spektakle zostały
dofinansowane z funduszu Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt przewidywał
organizację trzech spektakli. Te
już za nami. Co więc dalej z Teatrem na Poduszkach?
- Spektakle, które dotąd pokazaliśmy bardzo się spodobały, podobnie jak formuła naszego teatru dla najmłodszych.
Dlatego dołożymy starań, aby Teatr na Poduszkach na stałe zagościł
w ofercie MDK - zapewnia Mirek
Majewski.
Mariusz Cimek, (sad)

Gdzie jest Czerwony Kapturek

Miękkie poduszki zamiast krzeseł przypadły
do gustu nie tylko najmłodszym widzom

Tymoteusz Rymcimci

Foto: Mariusz Cimek

Teatr ma być dla widza.
Z tego założenia wyszli
organizatorzy teatralnego
projektu w Młodzieżowym
Domu Kultury. A że w tym
przypadku chodzi o widza
najmłodszego, stworzyli
miejsce, gdzie dzieci mogą
poczuć się naprawdę komfortowo. Spektakle oglądają siedząc wygodnie na....
miękkich poduszkach. Nic
w tym dziwnego. W końcu
to Teatr na Poduszkach.

Nasza recenzja - Kryminał w teatrze
„Pułapka na myszy” na
podstawie powieści Agaty Christie
to pierwszy kryminał w repertuarze Teatru Ziemi Chełmskiej.
Wydawało się, że aktorom dobrze
znanym publiczności z kreacji komediowych, trudno będzie zaprezentować się w zgoła innej odsłonie. Teraz na teatralnych deskach
musieli zmierzyć się z mroczną
intrygą, tajemnicą, pełną niepokoju atmosferą, a w końcu oczywiście morderstwem. Świetnie
sobie z tym zadaniem poradzili.
Choć nie udało się uniknąć drobnych potknięć (te wszak zdarzają
się najlepszym), widzowie byli zachwyceni. Udało się utrzymać na-

strój napięcia i grozy aż do końca
spektaklu.
Na scenie – poza aktorami najbardziej wyróżniała się scenografia. Z ogromną dbałością
o szczegóły udało się odwzorować
wnętrze angielskiego, wiejskiego pensjonatu z połowy ubiegłego stulecia. Duże wrażenie robił
elektryczny kominek, z którego
wydawało się emanować prawdziwe ciepło i projekcja spadającego
za szybą śniegu.
Oprawa dźwiękowa doskonale uzupełniała całość spektaklu,
zwłaszcza kontrabas, na którym
grał na żywo Piotr Kierski. Jedynym zgrzytem okazało się - nie

tylko w moim odczuciu - ustawienie muzyka. Zarys postaci kontrabasisty widoczny był za scenograficznym oknem pensjonatu, co
w zamierzeniu miało najwyraźniej
budzić zainteresowanie i niepokój.
Mnie osobiście rozpraszało, a nawet trochę drażniło.
Niemniej, „Pułapka na myszy”
w wykonaniu Teatru Ziemi Chełmskiej to obowiązkowa pozycja nie
tylko dla fanów kryminału. Warto
wybrać się na ten spektakl choćby po to, by zobaczyć ulubionych i
dobrze znanych aktorów w nowej,
mrocznej odsłonie.
Grzegorz Zagraba
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Artyści lubią Strzechę

Dowodem na to mogą być jesienne wydarzenia muzyczne, które miały miejsce w Strzesze.
W październiku gościł tu Andrzej
Poniedzielski. Artysta w 2015 r.
obchodził 40-lecie pracy twórczej
i 60-lecie urodzin. Stąd koncert jubileuszowy, jednocześnie promujący nową płytę. Andrzej Poniedzielski
jak zwykle zafundował publiczności
dużo inteligentnego humoru, satyry
i wyjątkowych piosenek.
Dla tych, którzy kibicują lokalnym artystom, też znalazła się
atrakcyjna propozycja w ofercie
koncertowej. W Strzesze wystąpił
zespół Szalom Chełm. Chełmskiej
publiczności zaprezentował się niedługo po występie w telewizyjnym
„Mam talent”.
Zespół tworzą muzycy, na co
dzień działający w zupełnie różnych
obszarach muzycznych sięgających
od jazzu do rocka. W tym projekcie
połączeni zostali niezwykłą rytmiką
i wschodnimi harmoniami. Szalom
Chełm tworzą: Dariusz Tokarzewski (gitara, wiolonczela), Sławomir

Piędzia (klarnet), Krzysztof Kostrubiec (skrzypce), Krzysztof Jasiuk
(piano), Marian Skiba (kontrabas),
Bogdan Depta (akordeon) oraz Mariusz Matera (śpiew).
Listopad w Strzesze u Wojciecha
powitaliśmy tradycyjnie już z Markiem Dyjakiem. To artysta niepokorny. Nie szuka łatwych dróg do
kariery. Zawsze idzie własną ścieżką, nie uznając kompromisów. Dyjaka albo się nie znosi, albo kocha –
mówią niektórzy. I jest w tym wiele
racji, bo to artysta bardzo wyrazisty, budzący skrajne emocje.
Sam siebie nazywa barowym
grajkiem. Być może dlatego
w Strzesze czuje się, jak w domu.
Ma mocny głos, który krytyczka
muzyczna Elżbieta Zapendowska
nazwała „najbardziej prawdziwym
głosem na polskim rynku muzycznym”.
Na co dzień Dyjak występuje
z trębaczem Jerzym Małkiem, pianistą Markiem Tarnowskim, kontrabasistą Michałem Jarosem oraz
perkusistą Arkiem Skolikiem.
W grudniu, w gościnne progi
Strzechy u Wojciecha zawitał Mirosław Czyżykiewicz - pieśniarz, gitarzysta, poeta i kompozytor.
Znają go dobrze miłośnicy poezji śpiewanej. Cenią za wrażliwą
duszę i szorstki, emocjonalny głos.
Artysta nie tylko pisze własne teksty, ale także komponuje muzykę
do wierszy Josifa Brodskiego oraz
wykonuje utwory Włodzimierza
Wysockiego w polskich tłumaczeniach.			
(sad)

Foto: Krzysztof Błaszczuk

Amatorów muzyki do Strzechy przyciąga nie t ylko
wyjątkowa atmosfera, ale
przede wszystkim artyści,
którzy występują na niewielkiej scenie. Lokal ani
myśli schodzić z osiągniętego już wysokiego poziomu
i stara się, by każdy następny koncert był lepszy lub co
najmniej tak samo atrakcyjny, jak poprzedni.

Muzyczna podróż w czasie
Po brzegi wypełniona była
sala Młodzieżowego Domu
Kultury podczas koncertu
zespołu 4 PORY ROQ. Na
koncert przyszli ci, którzy
chcieli nasycić się piękną
muzyką i mądrymi tekstami oraz poczuć nastrojową atmosferę stworzoną
przez artystów.
O październikowym koncercie
nieprzypadkowo mówi się, jako
o „podróży w czasie”. Zespół
zagrał bowiem w MDK, czyli w
miejscu, gdzie na początku lat
dziewięćdziesiątych stawiał swoje pierwsze artystyczne kroki.
Zespół 4 PORY ROQ powstał
w styczniu 1992 r. Od początku

odnosił sukcesy w młodzieżowych konkursach muzycznych.
Już jesienią 1992 roku uzyskali
I miejsce w Ogólnopolskich Reprezentacjach Muzycznych
CHRYPA’ 92 w Krakowie.
Wzięli udział niemal we
wszystkich najbardziej
prestiżowych konkursach i festiwalach muzycznych w kraju. Zawsze byli dostrzegani
przez jurorów i publiczność. Z ważniejszych osiągnięć można przywołać m. in.
zajęcie pierwszego
miejsca na prestiżowym festiwalu YAPA
i III miejsce na 35.

Festiwalu Piosenki Studenckiej
w Krakowie, udział w „Wielkim
Finale” XVII Ogólnopolskich
Prezentacji Piosenki Autorskiej
OPPA ‘99 oraz zdobycie Złotego
Skrzydła za pierwsze miejsce na
Festiwalu Bieszczadzkie Anioły w 2005 roku. W 2004. roku
zespół otrzymał Nagrodę
Prezydenta Miasta Chełm
za całokształt działalności.

Na wszystkie sukcesy zapracowało wielu muzyków, bowiem skład zespołu często się
zmieniał. Obecnie 4 PORY ROQ
tworzą: Ania Bobruś-Chołota
(wokal, teksty), Grzegorz Sykuła (gitara akustyczna), Marcin
Wójtowicz (bas akustyczny) oraz
Michał Słomiński (instrumenty
klawiszowe, perkusjonalia).
(sad, mc)

Foto: Mariusz Cimek
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Jan Uścimiak

twórcy ziemi chełmskiej

Kiedy w 1978 roku Jan Uścimiak
przyjechał do Chełma, miał na swoim
koncie udział w wystawach organizowanych przez Dom Kultury w Białej
Podlaskiej. Jego wczesne prace zasiliły zaś zbiory etnograficzne tamtejszego muzeum.

Fot. Marek Szymański

Pochodzący ze wsi Kopytnik artysta, przyszedł na świat w rodzinie, w której żywa była
tradycja strugania zabawek. Wspomina,
że już w dzieciństwie zaczął – dla zabawy – wycinać kozikiem w drewnie proste
przedmioty. W wojsku, gdzie zdobył zawód
montera instalacji budowlanych, swoje
zamiłowanie do rzeźbienia kontynuował
w pracowni plastycznej, do której dołączyła
grupa górali. W środowisku tym kształtował
swoje umiejętności, których nie zaprzestał
doskonalić już po odbyciu służby wojskowej.
Pracując na budowach w Lubartowie, Łukowie,
Włodawie, miał dostęp do miękkiego drewna,
co sprzyjało rozwijaniu rozbudzonej wcześniej
pasji. Poświęcił się tworzeniu niewielkich zazwyczaj figurek o tematyce sakralnej i świeckiej. Tym dwóm gatunkom wypowiedzi pozostał wierny do dnia dzisiejszego.
Po przybyciu do Chełma podjął pracę w fabryce obuwia, gdzie zajmował się wykrawaniem skór. W mieście położonym u stóp Górki Chełmskiej, znalazł sprzyjający klimat dla
rozwoju swego samorodnego talentu. Wciąż
jednak wspominał Podlasie i mistrzów dłuta
z tamtych terenów. Zachował podziw dla Teofila Kożuchowskiego ze Studzianki, Franciszka Sadownika z Łomaz oraz Tadeusza Szkodzińskiego z Lisznej. Wszyscy trzej, tworzący
ważny rozdział w dziejach rodzimej rzeźby
ludowej, stanowili znaczący punkt odniesienia
dla młodego, niepewnego jeszcze swych sił talentu. Starzy mistrzowie struganych figur, stali
się dla niego drogowskazem i normą do naśladowania. Stara się nie czynić od tej – raz przyjętej miary – odstępstw. Nigdy z obranej przez
siebie drogi twórczej nie zboczył, nie powielał
i nie przywiązywał się do raz opracowanych
wzorów, wręcz przeciwnie – poszerzał je, dopowiadał, odmiennie interpretował, wzbogacał.
Stąd biorą się całe zastępy aniołów, z których
żaden nie jest powtórzeniem poprzedniego,
liczne przykłady scen o tematyce maryjnej
i chrystologicznej, gdzie ten sam motyw ikonograficzny opracowany zostaje przez twórcę
na wiele sposobów.
W dorobku Uścimiaka przeważa tematyka sakralna.
Przedstawienia dedykowane kultowi świętych,
przedstawiają ich
losy, dramaturgię
życia,

przypominają
o przypisywanych
im właściwościach, eksponują związane z nimi
atrybuty. Niewielkie figurki świętej Agnieszki,
Barbary, Doroty, a także świętego Floriana,
Jerzego, Antoniego, Jana Nepomucena, Bartłomieja, Huberta i ulubionego przez autora
– Franciszka, cieszą oko niepowtarzalnością
rozwiązań. Malatura, którą je pokrywa, służy
nie tylko podkreśleniu ekspresji artystycznej,
ale pozwala wydobyć każdy szczegół. Obok
pełnoplastycznych rozwiązań tworzy artysta
płaskorzeźby, którym nadaje dwojaką formę:
pojedynczej sceny ujętej w ozdobną ramkę
(za każdym razem inną) lub narracyjnej opowieści ujawniającej chronologiczną sekwencję
zdarzeń („Droga krzyżowa”, „Sceny z życia
Marii”). Autor z łatwością nagina, dopasowuje sceny do ograniczającej je przestrzeni. Reliefowe kompozycje przeznaczone – wzorem
obrazów – do oglądania na wprost, ujmuje
w dekoracyjne, wyróżniające się dużą pomysłowością fantazyjne obramowania, które swą
formą dopowiadają zawartość przedstawienia.
Szczególną urodą wyróżniają się jego Chóry
anielskie – ażurowe płaskorzeźby przypominające w zarysie choinkę, świadczą o wyraźnie
dekoracyjnym zamyśle twórcy. Instrumenty
muzyczne, na których anielskie istoty grają,
gloryfikują i wysławiają chwałę Świętej Panienki, oddane są z dużą precyzją i znajomością rzeczy.
Repertuar tematów o religijnym charakterze poszerza o figury Chrystusa Frasobliwego,
sceny Pietá czy Ukrzyżowania – tak nieodzowne dla polskiej formacji sztuki ludowej. Powtarzając je wielokrotnie, nigdy nie ulega sztampie, zawsze dążąc do odmiennej interpretacji
motywu. Postawa taka charakteryzuje ludzi
kreatywnych, których dzieło w ten sposób pomyślane poszerza dorobek kultury narodowej.
Równolegle do nurtu sakralnego, rozwija
twórca swoje upodobanie do tematyki rodzajowej. Daje tu o sobie znać jego poczucie humoru, umiejętność wnikliwej obserwacji życia
codziennego, bystre oko, które jednym spojrzeniem ogarnia kontekst sytuacyjny, gest,
ruch, dynamikę czy pochylenie postaci. Już
same tytuły jego opracowań pobudzają naszą
wyobraźnię: Tani but; Żenia z Kijowa; Ciotka
Olga z Wołynia; Biznesmen i żebrak; Artyści;
Zaloty pod kopką siana; Zakończenie żniw; Nad
Bugiem; Zakochani; W parku; Rumuni na ulicy Lwowskiej; Na Majówkę; Sędziwa jubilatka;
Żegnaj koniku chłopa pomocniku; Śpiewaczka
ludowa; Graj Cyganie. Z upodobaniem rzeźbi
sceny w których traktory, ciężarówki, samolo-

ty, furmanki zaprzęgnięte w konie, organizują
całość założenia kompozycyjnego. Pojazdy te
odtwarza wiernie, starannie oddając każdy ich
szczegół konstrukcyjny.
Rzeźby pokrywa polichromią, przejawiając
upodobanie do ciepłych, pastelowych barw.
Kształty figur wyprowadza miękką, obłą linią,
uwydatnia je światłocieniem, uzyskanym dzięki lekkiemu przetarciu farby na powierzchniach
wypukłych. Zestawiając kilka – niewielkich
z reguły – figurek w grupę, daje się łatwiej
ocenić ich właściwości. Pokazane w zespołach
wspierają się nawzajem, emanują pomnożoną
energią, przydając otoczeniu przyjazny i niepowtarzalny klimat.
Każda z postaci czy scen wielofiguralnych
zakomponowana jest na podstawie-cokole,
którego wielkość dostosowuje twórca do rozmiarów przedstawienia. Podwyższenie spełnia
rolę podium, na którym rozgrywa się akcja
będąca cytatem zaczerpniętym z życia lub
z wyobraźni.
Kolejne lata przynoszą nowe pomysły i nowe
realizacje. Tylko sam twórca pozostaje wierny
swojej raz obranej drodze. Nie potrafi spełniać
oczekiwań innych, nie akceptuje narzuconych
tematów, w klocku drewna kreuje scenę, która jest pochodną jego wewnętrznej energii
i plastycznej intuicji. Na przestrzeni ostatniej
dekady tworzy cykle prac; obok wspomnianych Chórów anielskich, wyrzeźbił liczne stada ptaków, które pojedynczo lub gromadnie
przysiadają na gałęziach drzew. W przypadku
większych założeń kompozycyjnych, drewniane pędy przybierają kształt łuku lub tworzą
dekoracyjnie zamkniętą obręcz. Na tak przygotowanej konstrukcji eksponuje papugi, dudki, sikorki, wróble, i inne trudne do określenia
pospolite gatunki, z których większość – szykując się do lotu – rozpościera swe skrzydła.
Przed świętami Wielkiej Nocy „naszło go”
– jak sam to określa – na rzeźbienie jaj i zajęcy. Czas poprzedzający wiosenne święta wnosił
ku temu odpowiednią siłę i moc oddziaływania.
Zające – pojedynczo lub grupami – celebrowały barwne pisanki, które artysta zdobił
w tradycyjne wzory. Szaraki w jego wydaniu
były bardzo aktywne. Pchały przed sobą taczki
wypełnione po brzegi wzorzystymi kraszankami, innym razem zaś przemieszczając się na
hulajnodze, wiozły ze sobą jajo jako pasażera.
Kiedy magia świąt minęła, opadła wraz z nią
energia do tworzenia pokrewnych opracowań.
Tajemnicą twórcy pozostaje tymczasem cykl,
którym zechce w przyszłości zaskoczyć miłośników swojego talentu.
Daje się zauważyć, że z biegiem lat, jego
prace nabierają coraz większej finezji, dbałości o szczegół, drobiazgowości w jego opracowaniu, co dodaje im lekkości, wdzięku i pociągającej dekoracyjności. Artysta wyraźnie
doskonali swój warsztat, zgłębia jego tajniki,
poszukuje i eksperymentuje w zakresie formy
i przesłania.
Uścimiak jest typem ekstrawertyka, co
ujawnia również jego dzieło. Jako niepoprawny romantyk, tęskni za życiem na wsi, które
żywo pamięta. Do dzisiaj ma przed oczami lata
dzieciństwa i wczesnej młodości. Wciąż słyszy
mowę wschodniego pogranicza, która była wypadkową wielu kultur. W chwilach pogodnych
i radosnego nastroju, chętnie przygrywa na
swych ulubionych organkach.
Jagoda Barczyńska
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wydarzenia

Skrypty w Galerii 72
W Galerii 72 Muzeum Ziemi
Chełmskiej prezentowana
jest wystawa „Skrypty” autorstwa tandemu artystycznego Zawa & Worpus. Za
źródło i plastyczny zamysł
swojego przesłania obrała
alfabet Władysława Strzemińskiego (1893-1952),
twórcy-ikony i czołowego
reprezentanta rodzimej
awangardy XX wieku.

Strzemiński,
wiele
miejsca
w dwudziestoleciu międzywojennym poświęcający zagadnieniom
typografii, opracował na początku
lat 30. minionego stulecia, projekt
nowoczesnego kroju pisma. Forma nowej czcionki sprowadzona
została do podstawowych elementów geometrycznych – linii prostej
i łuku. Alfabet o uproszczonym rysunku liter nie spotkał się jednak
z powszechną akceptacją i pozostał w sferze utopijnego działania.
Z dzisiejszej perspektywy, kiedy
pokrewne próby podejmowane są
przy użyciu komputerów, doszuku-

jemy się w projekcie Strzemińskiego, prekursorskiego znaczenia.
Artyści – dla podkreślenia wagi
typograficznej idei wielkiego reformatora sztuki, odwoływali się do
niej wielokrotnie, jednak ich dialog
z mistrzem nosił znamiona pojedynczych wypowiedzi.
Dopiero istniejąca od 2006
roku grupa artystyczna Zawa &
Worpus (Hanna Zawa-Cywińska
i Wiesław Worpus-Budziejewski),
uformowana z dwójki dojrzałych
– mających już za sobą znaczące
dokonania na polu sztuki – autorów, podjęła na szeroką skalę zakrojony dyskurs z zaproponowaną
przez Strzemińskiego nowatorską
czcionką. Pokaz w Galerii 72 jest
pierwszym tak wyczerpującym
tego przykładem. Jego złożoność
i wielość rozwiązań plastycznych
przełożona została na cykle prac,
które przekonują o bogactwie wizualnej interpretacji, jaką można
było stworzyć w oparciu o pojedynczy projekt, od powstania
którego dzieli nas ponad osiemdziesiąt lat. Obiekty przynależne

do serii: Tablice, I Ching, Alfa ½,
Beta ½, Zapisy poleceń komputerowych, łączą w sobie właściwości
dzieła malarskiego, reliefu, instalacji o charakterze rzeźbiarskim
oraz graficznego odbicia formy
na papierze. Kolorystyka prezentowanych prac – obok zestawów
typu black & white – eksponuje
grafitowe szarości, kontrasty jasnego drewna z matową czernią,
mieni się srebrnym lub złotym
połyskiem reliefowych powierzchni, zaskakuje akcentami wyszukanych odmian czerwieni, brązu,
fioletu, żółci czy oranżu. Wystawa
zadziwia wielością stosowanych
technik oraz użytych materiałów,
co przekłada się na różnorodność
wizualnych struktur. Znaczącym
reżyserem jest tu również światło, na które prezentowane dzieła
reagują żywo. Wypukłe fragmenty obiektów rozbłyskują jasnością, by w cieniu pozostawić ich
wklęsłe wartości. Ujawniające się
kontrasty barwy i świata, dodają całości pokazu nieuchwytnej,
ale wyczuwalnej dynamiki form.

Obok pokaźnych utworów plastycznych, wystawa prezentuje prace niewielkie i kameralne
w ujęciu formy. Pokaz wpisując
się w linię programową Galerii
72, oddziałuje harmonią i syntezą
przekazu, nieuchwytną elegancją,
a jednocześnie niespotykaną
precyzją i technicznym nowatorstwem opracowań.
Wystawę „Skrypty” w Galerii 72
chełmskiego muzeum można będzie oglądać do końca stycznia.
Jagoda Barczyńska

Prapremiera chełmskiej opery w Lublinie
Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, w ramach II Festiwalu
Muz Słowiańskich, wystawiła 18 październiku 2015 roku „Leśną kapelę”.
To pierwsza stworzona w Polsce opera
dziecięca.

Dyrektor Filharmonii Jan Sęk otwierając tę
muzyczną imprezę poinformował, że „Leśna
kapela” jest pierwszą operą dziecięcą w Polsce, a trzecią na świecie. Stworzyli ją Aleksander Bryk i Lidia Kośmińska. Autorzy zamieszkali w Lublinie, jednak ściśle współpracujący z
Grupą Literacką „Pryzmaty” w Chełmie, kierowaną przez poetę Longina Jana Okonia. To
z jego inicjatywy kompozytorzy skomponowali
muzykę do wierszy poetów skupionych w „Pryzmatach” i pod artystyczną redakcją Aleksandra Bryka wydali w postaci antologii „Nasza
pieśń” (1967).
Następnym dziełem była „Leśna kapela”,
której wydawcą było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej i Wydział Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie,
a druk wykonały Zakłady Polskich Zespołów
Śpiewaczych i Instrumentalnych w Warszawie
(1969). Wstęp napisał Longin Jan Okoń, a Jerzy Grosman zaprojektował okładkę i ozdobił
dzieło ilustracjami. Na pierwszej stronie książki formatu A4 widnieje dedykacja: „Dzieciom
chełmskim poświęcają autorzy.”
Akcja tej baśni, w trzech aktach i czterech
odsłonach toczy się w podchełmskim lesie
zwanym „Kumowa Dolina”; jej treścią jest próba zorganizowania powitania wiosny przez orkiestrę składającą się z leśnych zwierząt oraz
Krasnoludków, Świetlików, Duszków, Grzybków, Kwiatów…
W roku 2013, autor tego tekstu, otrzymał zlecenie napisania artykułu do publikacji

„Chełm literacki XX i XXI wieku” przygotowywanej przez Longina Jana i Zbigniewa Waldemara Okoniów i wtedy Longin J. Okoń wręczył
mi do wykorzystania egzemplarz „Leśnej kapeli”. Tak się szczęśliwie złożyło, że do Chełma
przyjechała Filharmonia Lubelska z koncertem. Skorzystałem z okazji i dyrektora Filharmonii, pana Jana Sęka, poprosiłem, aby ocenił
wartość artystyczną tej opery. Po analizie muzyki i tekstu A. Bryka i L. Kośmińskiej, okazało się, że jest to artystycznie dojrzałe dzieło,
które dyrektor Sęk postanowił zrealizować na
scenie.
Publiczność wypełniająca po brzegi salę
koncertową oklaskiwała reżysera Jerzego Turowicza, chór przygotowany przez Elżbietę
Krzewińską, choreografię Izabeli Krupki, a
nade wszystko, wspaniałego młodego dyrygenta Pawła Pietruszewskiego, który około 80
stron partytury fortepianowej rozpisał na chór
i orkiestrę symfoniczną.
Cenne uzupełnienie muzyki stanowili dorośli aktorzy i małe dzieci w strojach udających
zwierzęta i kwiaty, śpiewem i ruchem uzupełniający widowisko.
Czarująca muzyka wypełniała salę, zasłuchani widzowie chłonęli subtelne dźwięki
i tony, rzęsiście oklaskując orkiestrę i aktorów.
Trzeba w tym miejscu przywołać twórców
tej niezwykłej opery. Muzykę skomponował
Aleksander Bryk (1905–1982), absolwent
Warszawskiego Konserwatorium i Instytutu
Języków Wschodnich. Odbył podróże do Turcji
i na Bałkany. Gościł u prezydenta Turcji Kemala Ataturka, któremu poświęcił skomponowany
utwór „Afer marsi” (1937), a dla konsula generalnego RP w Stambule Romana Wegnarowicza – „Sark masali.” Łącznie ogłosił około
dwa tysiące kompozycji. Motywy wschodnie

wykorzystał w balecie „Opowieść o lampie
Alladyna”. Do wysoko cenionych kompozycji należą: dwa kwartety smyczkowe A-dur
i B−dur, uwertury na orkiestrę symfoniczną…
Komponował też melodie do wierszy poetów
chełmskich: Jana Szczawieja, Wacława Mrozowskiego, L. J. Okonia, Cz. Twardzika,
I. Gąsiorowskiego.
W latach międzywojennych odbywał służbę
wojskową w 7 p.p. Legionów w Chełmie. Od
roku 1956 utrzymywał stałe kontakty z chełmskim środowiskiem muzycznym i literackim,
zwłaszcza z „Pryzmatami”. Należał do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej.
Lidia Kośmińska, z domu Deczkowska, urodziła się 15 grudnia 1925 r. w Charkowie. Poetka i malarka. Ukończyła szkołę średnią i studium dla instruktorów amatorskich zespołów
teatralnych. Pracowała w średnim szkolnictwie
w Zamościu i Lublinie, była członkiem Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa
Czechowicza i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Lublinie. Wyszła za mąż za poetę, prozaika i historyka literatury, profesora
dr hab. Zbigniewa Kośmińskiego. Oboje czynnie współpracowali z literackim Chełmem.
Wydała „Na zamojskim Rynku”, pieśń
z muzyką A. Bryka (1966) i tomiki poetyckie:
„Światłocienie” (1973), „Skrzydłem jaskółki”
(1975), „Świty i zmierzchy” (1991) i libretto do
„Leśnej kapeli” (1969).
Jej wiersze tchną autentyzmem, dużą śpiewnością, a libretto „Leśnej kapeli” napisane zostało ze znajomością psychiki dzieci.
Dyrektor filharmonii Jan Sęk i wiceprezydent Chełma Józef Górny wyrazili opinię, że
skoro „Leśna kapela” narodziła się w Chełmie,
powinna być zaprezentowana społeczeństwu
chełmskiemu.
Stanisław Koszewski
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Nasze
laureatki

Foto: Edyta Madej

Kornelia Bielecka, uczestniczka zajęć Pracowni Plastycznej Color Wheel Młodzieżowego
Domu Kultury została laureatką XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Grafika
2015. Finał konkursu odbył się 20 listopada
w Galerii Na Poddaszu w Młodzieżowym Domu
Kultury Pod Akacją w Lublinie. Kornelia wykonała grafikę linoryt barwny na płytę traconą
(dmuchawce). W tym samym konkursie doceniona także została praca Mai Ryżyńskiej, którą zakwalifikowano do wystawy.
Dziewczynki na co dzień pracują pod kierunkiem artysty plastyka Elżbiety Krzywickiej.
Konkurs, w którym młode artystki tak dobrze
wypadły, został połączony z wystawą pokonkursową pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Lublin.		
mc

rozmaitości

Chełm-po sąsiedzku
Kolejny grudzień przyniósł kolejny, czwarty
już, kalendarz autorstwa Grzegorza Chwesiuka. – Ten będzie inny
niż poprzednie, bo jest
z w i e ń c z e n i e m a kc j i
„Chełm-po sąsiedzku”
– zapowiada fotograf.

Prezentacja nowego kalendarza znanego chełmskiego fotografa, odbędzie się
w niedzielę 27 grudnia o godzinie 16:01 w galerii „Nova”
Chełmskiej Biblioteki Publicznej, podczas IV Wieczoru
z Chełmską Fotografią.
– W tym wydaniu skupiłem
się na panoramach podwórek, placów zabaw, skwerów.
Ogólnie mówiąc uwieczniałem miejsca ewentualnych
sąsiedzkich spotkań – mówi
Grzegorz Chwesiuk.
Spójną kompozycję kalendarza stanowią nie tylko piękne jak zawsze zdjęcia, ale też
teksty autorstwa chełmian. –
Teksty to bardzo ważna cześć
projektu. Są tu wspomnienia jak to było kiedyś, jest
również materiał traktujący
o trudnym z punktu historii

Foto: Mariusz Cimek

Zwycięzcy konkursu
Hej Kolęda, Kolęda

Nasze tancerki
otworzyły turniej

Grupa Ballo I, czyli najstarsza, reprezentacyjna formacja Zespołu
Tańca Jazzowego z Młodzieżowego Domu Kultury gościła w Siennicy
Różanej. Pretekstem był VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana RYTM 2015. Zmagania turniejowe rozpoczęły się w samo południe, natomiast o godzinie 18 miała
miejsce najbardziej oczekiwana część tego dnia - Gala Finałowa. W ceremonii otwarcia tego wydarzenia wzięły udział właśnie tancerki z MDK.
Dziewczęta z grupy BALLO I pod kierunkiem Sabiny Englot zaprezentowały dwie najnowsze choreografie - „Invictus” i „Pod niebem Paryża”.
mc

sąsiedztwie
polsko-ukraińskim. Poruszane są tematy na
czasie, o uchodźcach i konflikcie na Ukrainie. Swoje miejsce znalazły też w kalendarzu
wiersz i fragment opowiadania. Dużo się dzieje w treści
pisanej – opowiada fotograf.
Jak podkreśla autor, kalendarz to jedno. Najważniejszy
jest jednak projekt kampanii „Chełm – po sąsiedzku”.

bez wzajemnych relacji, życzliwości i bliskości są niczym
zimne i samotne, nagie konary drzew.
Podczas
IV
Wieczoru
z Chełmską Fotografią rozstrzygnięty zostanie również
konkurs literacki, ogłaszany
w ramach akcji „Chełm – po
sąsiedzku”. Wszyscy, którzy
brali w nim udział proszeni są
o przybycie.

Jedno ze zdjęć, które znalazło się
w najnowszym kalendarzu
Grześka Chwesiuka

Jego założeniem jest przede
wszystkim integracja lokalna.
Chodzi o to, by nie zamykać
się na innych i nie ograniczać
do zwykłego „Dzień dobry”
kierowanego w stronę sąsiada. Wszechświat, kontynent,
kraj, społeczność lokalną –
wszystko tworzą ludzie. Ale

Ci, którzy nie mogą się już
doczekać oficjalnej premiery, mogą nabyć kalendarz
w księgarniach Lectura i Fan
Kultury oraz w sklepie Iskra.
Z pewnością będzie to wyjątkowy i oryginalny prezent pod
choinkę.
Paulina Ciesielska

Prawie dwieście prac z 19 placówek oświatowych. Tyle rysunków i szopek zgłoszono do konkursu Hej Kolęda, Kolęda
organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury. 9 grudnia
w „Galerii na Górce” zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni.
Otwarto też pokonkursową wystawę.
Zwycięzców jury wybierało w kilku kategoriach wiekowych. Spośród
autorów prac malarskich i rysunków nagrodzono: Natana Kopniak, Oliwię Nowak, Aleksandrę Nafalską, Zuzannę Jasyk, Oskara Marcinka,
Aleksandrę Król, Klaudię Jaroszek, Marcela Skrok, Jagodę Chołotę,
Amelię Kot, Martynę Kogut, Wiktorię zywny, Kamila Miechowicza, Maję
Suszko, Amelię Musiatowicz, Antoninę Choma, Adriana Hołysza, Oliwię
Urbańską, Filipa Iwaniuka, Kingę Konik, Liliannę Burcon, Aleksandrę
Rubik, Karolinę Iwko, Karolinę Dziewulską, Dawida Przyczyna, Krzysztofa Babieja, Dominikę Dudek, Zofię Mazurek, Oliwię Czapka i Katarzynę Sarzyńską.
Spośród autorów szopek jurorzy zdecydowali, by nagrodzić: Jagodę Chołotę, Monikę Spodniewską, Wiktorię Dołhań, Anitę Baranowską,
Hannę Weberman, Konstancję Błaszko, Adriana Śpiewaka, Patrycję
Dubicką, Amadeusza Błaszko, Sylwię Plata, Rafała Korol oraz Miłosza
Zaporę.							
(sad)
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Kalendarz, który pomaga To już siedemdziesiąt lat

W kalendarzu znalazły się zdjęcia z różnych hospicyjnych akcji
i przedsięwzięć. Dochód z jego
sprzedaży – tak jak w przypadku

płyt – wspomoże działalność stowarzyszenia.
Ten wyjątkowy kalendarz będzie można kupić m. in. w parafiach oraz w biurze stowarzyszenia przy ul. Lwowskiej 12/4.
Będzie też dostępny podczas
świątecznego jarmarku zaplanowanego w dniach 19-20 grudnia
na pl. Łuczkowskiego. Z kupnem
nie warto zwlekać, bo to wydawnictwo ma niewielki nakład.
I pamiętajmy: każdy kupiony kalendarz hospicjum pomoże pracującym tam wolontariuszom pomagać potrzebującym.
(sad)

Zabawa w stylu retro

Chełmska Biblioteka Publiczna zaprosiła czytelników na
Retro Ostatki, Impreza w klimacie lat dwudziestych i trzydziestych okazała się strzałem w dziesiątkę.

Uczestnicy zabawy założyli stroje w konwencji mody lat przedwojennych. W wypożyczalni przechadzały się wytworne damy w wieczorowych kreacjach z piórami i perłami oraz eleganccy, stylowi dżentelmeni.
W programie bibliotecznych ostatków znalazła się prezentacja poświęcona balom i rautom dwudziestolecia międzywojennego, anegdoty i ogłoszenia oraz andrzejkowe wróżby. Były także konkursy, degustacja ciasteczek z wróżbą i losowanie przepowiedni na przyszły rok. Nie zabrakło
też tańców. Goście bawili się przy przebojach Fogga, Bodo i Ordonki.

Biblioteka pięknieje

Były podziękowania, wspomnienia i wspólne słuchanie muzyki. Na początku października Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II st. obchodziła jubileusz 70-lecia.

foto: Szkoła muzyczna

Stowarzyszenie Hospicjum
Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego
przyzwyczaiło nas do tego,
że pod koniec roku zwykle
wydaje płytę z kolędami.
Pieniądze uzyskane z jej
sprzedaży wspomagał y
dzia łalność hospicjum.
Tym razem płytę zastąpi
kalendarz.

Szkoła Muzyczna została zorganizowana w maju 1945 r. Gdy rozpoczynał się pierwszy rok szkolny,
muzycy nie mieli ani własnego budynku, ani instrumentów. Uczniowie spotykali się w prywatnym
mieszkaniu dyrektorki Marii Mączyńskiej-Zarębskiej. Dziś, po
siedemdziesięciu latach to już nie
jest ta sama szkoła...
W PSM I i II st. obecnie kształci
się ok. 300 uczniów. Młodzi muzycy uczą się grać na skrzypcach,
fortepianie, akordeonie, fagocie,
gitarze, wiolonczeli, altówce, kontrabasie, saksofonie, trąbce, klarnecie, flecie i perkusji. Uczniowie
szkoły biorą udział w wielu konkursach i przeglądach organizowanych na terenie całej Polski.
O jakości kształcenia w chełmskiej
placówce świadczą liczne nagrody,
wyróżnienia i dyplomy.
Z okazji jubileuszu placówki
wyróżniono jedenaścioro nauczycieli oraz siedmioro pracowników
obsługi. W gronie wyróżnionych

pedagogów znaleźli się: Małgorzata Tkaczyk - flet, Lidia Stachniuk - fortepian, Agnieszka Piekaroś-Padzińska - śpiew, Katarzyna
Oleszczyńska - gitara, Jolanta
Mech - przedmioty teoretyczne,
Agnieszka Schulz-Brzyska - fortepian, Małgorzata Szymańska-Szubert - wicedyrektor/przedmioty
teoretyczne, Andrzej Makaryczew
- gitara, Sławomir Piędzia - akordeon, Krzysztof Weresiński - chór,
Piotr Wróblewski - perkusja.
Pracownicy niepedagogiczni, którzy otrzymali nagrody, to: Michał
Radzicki, Renata Zielińska, Bożena
Radzicka, Joanna Klimczuk, Danuta Kozorys, Grzegorz Sieczkowski
oraz Monika Potrapeluk.
Z okazji 70-lecia szkoły zorganizowano również znakomity koncert w wykonaniu Herdzin Trio,
w skład którego wchodzą: Krzysztof Herdzin, Mariusz Bogdanowicz
i Piotr Biskupski. Muzyka była
znakomitym dopełnieniem jubileuszowego wieczoru.
AN

Kwiatami ożywione

Do 15 stycznia w Galerii Nova Chełmskiej Biblioteki Publicznej można oglądać
wystawę malarstwa Majki Zuzańskiej. Wernisaż odbył się 10 grudnia.

Wystawa zatytułowana „Martwe natury kwiatami ożywione”, to cykl prac malowanych akrylem, których tematem wiodącym są kwiaty. Artystka z Łęcznej tworzy w różnych technikach.
Wybiera akryl, akwarele, olej, batik, pastel, a nawet malarstwo na szkle i jedwabiu. Stworzyła
cykle: „Ikary”, „Trwanie traw”, „Moje myśli krążą wokół ciebie”, „Dubova moja miłość”, „Moje
anioły”, „Martwe natury kwiatami ożywione”. Ostatnio pracuje nad cyklem „Zapiski formy”.
Tym razem mowa o placówce na osiedlu
Zachód, czyli Filii nr 2. Dzięki dofinansowaniu
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka zyskuje całkiem nowy wygląd.
Już niebawem wyremontowana i zmodernizowana wypożyczalnia otworzy swoje drzwi
dla czytelników. Termin otwarcia zaplanowano
na styczeń. Zarówno pracownicy jak i czytelnicy czekają na ten moment z niecierpliwością. Liczą, że po remoncie biblioteka będzie
się mogła pochwalić nie tylko estetycznym
i nowoczesnym wnętrzem, ale także bogatszą
ofertą kulturalną.
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Portrecista miejskich
pejzaży

Zapiski z wakacji

Autor: Adam Bolesław Wierzbicki
Stron: 40
Format: 13x21 cm
Rok: 2015
Wydawca: TAWA Waldemar
Taurogiński, Chełm
ISBN 978-83-62638-86-4
Oprawa: Miękka
Spójny stylistycznie poemat składający się z 18 wierszy wypełnionych osobistą prozą poetycką,
sięgającą niemalże bruku, karmiącą się szarą codziennością i specyficzną mentalnością prowincji
zagubionej w latach transformacji
ustrojowej, a zarazem szukającej
szans w nowo rodzącej się, kapitalistycznej rzeczywistości. Jest
nie tylko obrazem, opisem tych
przemian, ale jednocześnie emocjonalnym zwierciadłem młodego
pokolenia, którego znaczną część
stygmatyzuje określenie „pokolenia straconego”. Autor, Adam Bolesław Wierzbicki z woj. lubuskiego, za ten zestaw wierszy otrzymał
Nagrodę Główną w Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim im. Wacława
Iwaniuka – Siedliszcze 2015.

Chełm w literaturze

Redakcja naukowa: Beata Kucharska, Agnieszka Piwnicka-Jagielska, Zygmunt Gardziński
Stron: 213
Format:
Rok: 2015
Wydawca: Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Chełmie,
Chełmskie Towarzystwo Naukowe
ISBN 978-83-61149-59-0
Oprawa: Miękka

Scientia nr 8
Redakcja naukowa: Jolanta Karbowniczek, Elżbieta Miterka
Redakcja wydawnicza: Beata kucharska, Zygmunt Gardziński
Stron: 244
Rok: 2014
Wydawca: Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Chełmie,
Chełmskie Towarzystwo Naukowe
ISBN 978-83-61149-35-4
Oprawa: Miękka

Przez rudziane okno
Autor: praca zbiorowa
Stron: 64
Format: 14,9x21 cm
Rok: 2015
Wydawca: TAWA Waldemar
Taurogiński, Chełm
ISBN 978-83-62638-99-4
Oprawa: Miękka
Kolejny (trzeci) zbiór opowiadań członków Koła Literackiego
„zza rudzianej ściany”, działającego przy Bibliotece Gminy Ruda-Huta. Autorzy skupiają się
na dylematach egzystencjalnych
przeciętnego człowieka, malują
obrazy prowincjonalnej przeszłości i teraźniejszości, a co odważniejsi, konstruując wizje niedalekiej przyszłości, odwiedzają
egzotyczne zakątki.

Scientia nr 9
Redakcja: Beata Kucharska, Aneta Paszkiewicz Agnieszka Piwnicka-Jagielska, Zygmunt Gardziński
Stron: 197
Rok: 2015
Wydawca: Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Chełmie,
Chełmskie Towarzystwo Naukowe
ISBN 978-83-62638-55-2
Oprawa: Miękka

Po wydawnictwie „Chełm
w fotografii 3 D” Paweł
Klajnert proponuje nam
swój kolejny album „Chełm
-Portrety miasta”. Ta publikacja, to - jak mówi autor
– swojego rodzaju zaproszenie do wę drówki po
chełmskich ulicach i zakątkach oraz odkrywania
mniej lub bardziej znanych
miejsc.
Skąd pomysł na „Portrety...”?
- Przyznaję, że poszedłem za ciosem – mówi Paweł Klajnert. - Okazało się, że mój poprzedni album
spotkał się z zainteresowaniem. Ja
zaś spotkałem się z opiniami, że
jego wydanie było dobrym pomysłem i mógłbym pójść dalej w tym
„chełmskim” kierunku. Pojawiła
się jednak sugestia, żeby następny album był bardziej „normalny”,
a do obejrzenia zawartych w nim
zdjęć nie były potrzebne trójwymiarowe okulary. Jestem podatny
na sugestie i stąd „Chełm – Portrety miasta”.
Proces tworzenia albumu był
długotrwały. Ale w konsekwencji
powstała bardzo udana fotograficzna kompozycja. Oglądający
znajdą tu klasyczne „pocztówkowe” ujęcia i takie, które nie tylko
zachwycają, ale też intrygują i zadziwiają. To choćby zdjęcie sklepienia kościoła pw Rozesłania Apostołów. Znajdziemy tu też zdjęcia
nieoczywiste, których wybór podyktowany był przede wszystkim
subiektywnym odczuciem autora.
- Takim zdjęciem, zresztą chyba
moim ulubionym, jest to przedstawiające osnuty mgłą park na

Górce – zdradza artysta.
Nie sposób nie zauważyć, że
wydawnictwo jest fantastyczną
promocją dla Chełma. Wiadomo,
że egzemplarze tego albumu już
zawędrowały daleko poza granice
– nie tylko miasta, ale i kraju.
- Wiem, że mój album trafił już
m.in. do Stanów Zjednoczonych,
Izraela i Gruzji. Prawdopodobnie
niebawem znajdzie się też w Czechach i Wielkiej Brytanii – przyznaje autor.
Ale album Klajnerta, to gratka
nie tylko dla lokalnych patriotów
na obczyźnie, polonusów i turystów. Chełmian także z pewnością
zauroczą fotografie rodzinnego
miasta wykonane czasem z dość
niecodziennej perspektywy. Nie
każdemu dane jest bowiem obejrzeć zimową panoramę Chełma
z dzwonnicy przy Bazylice NNMP,
choćby dlatego, że dzwonnica
zimą jest dla odwiedzających zamknięta. Dla upartego fotografa
to jednak żadna przeszkoda.
- Cieszę się, bo udało mi się tam
wejść, podobnie jak np. na remontowaną kopułę cerkwi. To co udało
mi się zobaczyć przez obiektyw i
utrwalić na zdjęciu, pokazuję innym – mówi Paweł Klajnert. - Chcę
tylko zaznaczyć, że w każdym
z tych niecodziennych miejsc na
wysokościach, znalazłem się zupełnie legalnie i co istotne dostałem się tam na własnych nogach.
Do wykonywania swoich zdjęć nie
używałem żadnych dronów, ani
innych wynalazków.
Album „Chełm -Portrety miasta”
ze zdjęciami Pawła Klajnerta jest
dostępny we wszystkich księgarniach w Chełmie (oprócz Empiku),
Chełmskiej Informacji Turystycznej oraz Chełmskich Podziemiach
Kredowych. Przypominamy też,
że w Chełmskim Domu Kultury w
Sali Fioletowej (na piętrze) ciągle
jeszcze można oglądać wystawę
fotografii, które znalazły się w
tym wyjątkowym albumie. (sad)
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RECYKLING ODPADÓW
TRAFIAJĄCYCH DO ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szkło jest materiałem, który w całości może zostać poddany recyklingowi. Zużyte opakowania szklane można w nieskończoność
przetapiać na nowe bez pogorszenia ich jakości, oszczędzając przy
tym energię i chroniąc środowisko. Przy produkcji różnych wyrobów szklarskich dodatek stłuczki o odpowiednich parametrach
może przekroczyć nawet 50% masy. Stłuczka opakowaniowa (butelki) przekazywana jest do hut szkła opakowaniowego natomiast
szkło płaskie do hut szkła okiennego. Pozwala to na oszczędzanie
pierwotnych surowców takich jak: piasek, soda i mączka wapienna,
obniżenie kosztów produkcji oraz zmniejszenie zapotrzebowania
na energię cieplną. Dzięki temu zmniejszona zostaje również emisja dwutlenku węgla, tlenku siarki, chloru. Zastosowanie stłuczki
w procesie topienia szkła przedłuża nawet dwukrotnie użytkowanie
pieców hutniczych. Każda tona stłuczki umożliwia zaoszczędzenie
około 250 kg sody, 180 kg mączki wapiennej i 800 kg piasku. Jedna szklana butelka poddana recyklingowi to oszczędność energii,
pozwalająca na 4-godzinną pracę 100-watowej żarówki, lub też na
25-minutową pracę komputera, 20-minutową pracę telewizora czy
10-minutową pracę zmywarki do naczyń.
Stłuczka szklana może być również stosowana do wytwarzania
włókien szklanych oraz mat i płyt izolacyjnych. Bardzo drobna
stłuczka, do której należy szkło opakowaniowe, okienne i gospodarcze, często nieprzydatna w przemyśle szklarskim, może być
przeznaczona do produkcji szkła piankowego. Stłuczka szkła płaskiego, czyli okiennego, dzięki odpowiedniemu kątowi załamania,
może znaleźć zastosowanie w produkcji kulek szklanych: refleksyjnych, strumieniowych i specjalnych. Odpady szkła odrzucone
podczas optycznego sortowania w przemyśle szklarskim
mogą być wykorzystane do produkcji cementu.
Z kolei różnokolorowa, zmieszana stłuczka
szklana nadaje się do wytwarzania grysów do tynków.

Opakowania aluminiowe. Aluminium jest metalem, z którego
wykonuje się puszki do napojów. Historia puszki nie jest długa.
Zaczyna się w Ameryce w latach 60 ubiegłego stulecia. Technologia produkcji puszek z aluminium szybko rozprzestrzeniła się.
Puszka ma wiele zalet: jest lekka, łatwa w transporcie i przechowywaniu (nie tłucze się), świetnie wypełnia przestrzeń, pozwala na szybkie chłodzenie napojów, a więc i oszczędność energii,
nie potrzeba stosować etykiet, łatwa do zadrukowania, przede
wszystkim jest surowcem wtórnym w całości nadającym się do
odzysku. Jeszcze 20 lat temu poziom odzysku aluminium (puszek)
w Polsce wynosił zaledwie 2%, a obecnie osiągany jest wynik w
granicach 80%. Około 2/3 masy opakowań aluminiowych stanowią puszki do napojów. Pozostałe 1/3 to aerozole, tacki, folie oraz
puszki żywnościowe. Recykling puszek aluminiowych w stosunku
do produkcji aluminium z boksytu powoduje zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych o 95% i także o 95% zmniejszenie zużycia
energii elektrycznej. Przy przetworzeniu 1 tony złomu oszczędzamy 4 tony rudy boksytu i 700 kg ropy naftowej. Opakowania aluminiowe w całości nadają się do ponownego przetworzenia
i nie powinny trafiać na składowiska odpadów. Odzysk aluminium
można prowadzić w nieskończoność, nie powodując utraty jakości
surowca. W Polsce rocznie zużywa się kilka miliardów aluminiowych puszek, które można wielokrotnie przetwarzać. Recykling
aluminium zwiększa niezależność surowcową kraju, tworzy dodatkowe miejsca pracy w skupie i przetwórstwie, generuje kolejne dochody. Aluminium rozkłada się wolno (nawet 100 lat), gdyż
jest mniej wrażliwe na korozję niż inne metale.
O kolejnych surowcach odzyskiwanych z odpadów napiszemy
w kolejnym numerze „KULTURY”.

Materiał promocyjny sponsora głównego wydania - PGO CHEŁM

W poprzednim numerze „KULTURY” pisaliśmy o recyklingu tworzyw
sztucznych i opon. Tym razem opowiemy o kolejnych surowcach
wtórnych wysegregowanych z odpadów trafiających do ZPOK.
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Muzyka pod Wkrótce
Strzechą
w bibliotece

Kolędy i pastorałki

Kolejny koncert kolęd i pastorałek zatytułowany „Pójdźcie za
naszą gwiazdą”. Usłyszymy najpiękniejsze kolędy i pastorałki
w wykonaniu lokalnych muzyków
i solistów.
Tradycją jest dobroczynny charakter koncertu. Tym razem całkowity dochód zostanie przekazany rodzinie, która znajduje się
w szczególnie trudnej sytuacji
materialnej.
6 stycznia, godz. 15.00
i 18.00. bilety 20 zł normalny,
10 zł ulgowy.

Bałkańskie rytmy

Koncert w wykonaniu Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej. W programie tradycyjne
melodie Serbii, Macedonii, Grecji,
Bułgarii czy Rumunii.
W niezwykłe, bałkańskie klimaty wprowadzą nas utwory melodyjne, dynamiczne, przełamane
nostalgiczną nutą zadumy.
24 stycznia, godz. 18.00,
bilety 20 zł.

Pułapka na myszy

Najnowszy spektakl Teatru Ziemi
Chełmskiej czyli „Pułapka na myszy”, to kryminał Agaty Christie.

Dziecięcy wierszyk jako motyw
przewodni, pensjonat odcięty od
świata z powodu śnieżycy i ...rzecz
jasna morderstwo. Kto zabił? Mógł
to być każdy. Czy sierżant Trotter
rozwiąże zagadkę tajemniczego
morderstwa?
8 stycznia, godz. 19.00,
bilety 20 zł.

Lubelska Federacja Bardów

Repertuar koncertu złożony jest
z najgoręcej oklaskiwanych utworów grupy. Sposób prowadzenia
koncertu i znaczna część repertuaru ma charakter kabaretowy.
Występy LFB wyglądają jak spotkania w grupie przyjaciół, to znaczy, że nie ma ścisłego podziału
na scenę i widownię.
9 stycznia, godz. 18.00,
bilety 40 zł przedsprzedaż;
od 6 stycznia 60 zł.

Wszystko przez judasza

Do czego służy mały otwór
w drzwiach i co ma wspólnego
z intrygą? W tej sztuce znajdziecie
odpowiedź na to przekorne pytanie. Perypetie dwóch małżeńskich
par mieszkających na tym samym
piętrze.
28 stycznia, godz. 19.00,
bilet 70 zł.

foto: Mariusz Cimek

Styczeń ... z Klubem Dobrego
Filmu. We wszystkie styczniowe środy (godz. 18.00) ChBP
proponuje filmy drogi, a w „bonusie” także pogadanki o bezpieczeństwie na drogach.
22.12. Warsztaty edukacyjne
dla dzieci „Mechanika klasyczna - ruch obiektów” w ramach
projektu „Fizyka, robotyka...
Zostań współczesnym Einsteinem”. Początek godz. 16.00.
12.01. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki poświęcone
twórczości T. Konwickiego. Początek o godz. 14.00.
19.01.
Warsztaty
edukacyjne dla dzieci „Doświadczalne poznawanie zjawisk
przyrodniczych i astronomicznych” w ramach projektu „Fizyka, robotyka... Zostań
współczesnym
Einsteinem”.
Początek godz. 16.00.
28.01. O godz, 16.00 rozpocznie się promocja powieści Katarzyny Archimowicz „W kolejce po życie”
2.02–27.02 Będzie można
zwiedzać pokonkursową wystawę fotograficzną „Zawody Rzemieślnicze”. Zaprasza Galeria
Nova (ul. Partyzantów 40).

Dwa spojrzenia Paparazzi
W styczniu Grupa Paparazzi zaprasza na wernisaże wystaw Dwa Spojrzenia. „Kulturalnie” to tytuł wystawy Macieja Kołodzieja. Jej otwarcie zaplanowano na 19 stycznia. Rozpoczęcie wernisażu o godz. 17.00
w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.
Natomiast 26 stycznia o godz. 17 rozpocznie się wernisaż wystawy
„Pisane tańcem” autorstwa Dominiki Marek. Te fotografie obejrzymy
w sali teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury.

foto: Maciej Kołodziej

CHDK poleca

Już po czwarty Zespół Tańca
Jazzowego Ballo z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie ma
przyjemność zaprosić na Karnawałowe Spotkania z Tańcem Jazzowym. 7 lutego w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury
będzie można obejrzeć różnorodne pokazy taneczne w wykonaniu
stuosobowego Ballo oraz zaproszonych gości.
Koncert odbedzie się w dwóch
odsłonach: o godz. 15.00 oraz
o godz. 18.00. Bilety w cenie
10 zł do nabycia w sekretariacie
Młodzieżowego Domu Kultury
w Chełmie ul. Pocztowa 41 oraz
przed koncertem w ChDK.

foto: Dominika Marek

foto: Krzysztof Błaszczuk

Nowy rok i nowe koncerty
w Strzesze u Wojciecha. To miejsce przyzwyczaiło nas już do wizyt artystów z najwyższej półki.
Nie wiadomo jeszcze, kto będzie
muzycznym gościem Strzechy
w styczniu. Pewne jest za to, że
20 lutego wystąpi tutaj zespół
Ørganek.
W marcu natomiast muzyczna
scena lokalu już jest zarezerwowana dla Skubasa. Szczegóły dotyczące koncertów będą pojawiały się na facebookowym profilu
Strzechy u Wojciecha.

Spotkania z Tańcem Jazzowym

Koncert Edyty Geppert

Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką
starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją
usłyszenia prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej. To też niezwykła okazja przeżycia
emocji, jakich mogą dostarczyć tylko nieliczni,
obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści. Zapraszamy 14 lutego o godz. 18.00 do CHDK.

gazeta dostępna w :

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.

