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Miłośnicy gitarowych
brzmień już teraz powinni sobie zarezerwować
wolny czas na 20 i 21
kwietnia. W tych dniach
odbędzie się w Chełmie
VIII Festiwal GitarowyGitara na Kresach.

Głównym
organizatorem
wydarzenia jest Państwowa
Szkoła Muzyczna I i II st. w
Chełmie. Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Towarzystwo Muzyczne w Chełmie,
Muzeum Ziemi Chełmskiej im.
W. Ambroziewicza oraz Rada
Rodziców przy PSM.
Ta muzyczna impreza to zarówno koncerty, jak i konkurs
dla uczniów szkół muzycznych. Organizatorzy szacują,
że w tegorocznym konkursie
weźmie udział około 70 osób.
Młodych muzyków, jak co roku
oceniać będzie znamienite

jury. Już wiadomo, że w skład
komisji konkursowej wejdą:
prof. Marcin Zalewski z Akademii muzycznej w Warszawie, prof. Ryszard Bałauszko,
także z Warszawy oraz wykładowca i ekspert CEA Darek
Michałowski z Suwałk.
Podczas dwóch festiwalowych dni odbędą się także
koncerty dla publiczności.
W tym roku zagrają: gdański
zespół 69 Duo (Marcin Koziołgitara i Szymon Jabłońskiakordeon) oraz zespół Fuente
Flamenco.
69 Duo, to zespół założony w 2011 roku w Akademii
Muzycznej im. S. Moniuszki
w Gdańsku prowadzony przez
prof. Elżbietę Rosińską i as.
Pawła Zagańczyka, a obecnie
przez prof. Krzysztofa Olczaka i ad. dra Roberta Kwiatkowskiego.
W swoim repertuarze ma

utwory od muzyki dawnej
po współczesną, aranżacje,
a także dzieła napisane oryginalnie na gitarę i akordeon.
Zespół ma na swoim koncie
wiele występów w Polsce,
i zagranicą m. in. we Włoszech, Chorwacji i Słowenii.
Muzyka zespołu Fuente,
to powrót do muzycznych
korzeni. Jahiar Azim Irani,
pochodzący z Iranu wirtuoz
perskiego instrumentu santur, wnosi do zespołu muzykę
orientalną, która w niebanalny sposób łączy się na scenie
z inną muzyczną tradycją –
flamenco.
Inspiracja flamenco, to zaś
zasługa drugiego filaru zespołu – Jakuba Niedoborka, mistrza gitary klasycznej. Lidia
Anna Biały poszerza inspiracje zespołu o kulturę ludową
Rzeszowszczyzny. Odwołanie
się do tak biegunowo różnych
muzycznych stylów przynosi
świeży i oryginalny efekt oraz
unikalne brzmienie. Aktualny
skład zespołu Fuente uzupełnia Julita Fajks (śpiew).
VIII Festiwal Gitarowy-Gitara na Kresach dofinansowany jest ze środków UM Chełm
i Centrum Edukacji Artystycznej. Wydarzenie objęła patronatem honorowym Prezydent
Miasta Chełm Agata Fisz. Patronat medialny sprawują Super Tydzień Chełmski i Radio
Bon Ton.		
AN, (sad)

Kolejny sukces Sylwiga Duo

Młodych muzyków oceniało jury pod przewodnictwem profesora Grzegorza Jurczyka
z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Konfrontacje odbyły się
w Zespole Państwowych Ogólnokształcących
Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie.
Nie jest to pierwszy sukces tego duetu. Iga
Babicz i Sylwia Skibińska zostały też wyróżnione na XIII Konkursie Duetów Dziecięcych
„Duettino” i XVI Międzynarodowym Konkursie „Moje inspiracje muzyczne”. Sylwiga Duo
pracuje pod kierunkiem Małgorzaty Tkaczyk i
Piotra Wróblewskiego.

foto: PSM

Sylwiga Duo tworzą dwie uczennice
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie: Iga Babicz – flet
i Sylwia Skibińska – marimba. Podczas II Ogólnopolskich Konfrontacji
Duetów „Perkusja i…” zajęły drugie
miejsce, wykonując utwory Marina
Maraisa i Stanisława Moniuszki.

Kultura Chełmska. Czasopismo bezpłatne.

Chełmianki
mają szansę
na Fryderyki

A ż t r z y c he ł mianki znalaz ł y się
w gronie nominowanych do nagrody
muzycznej Fryderyk. Akademia Fonograficzna ogłosiła nominacje na
początku marca.

Akademia prezentuje listę nominacji w 8 kategoriach muzyki rozrywkowej, 8 kategoriach
muzyki poważnej i 3 kategoriach jazzowych.
Wśród nominowanych w kategorii „Muzyka
Jazzowa” – Fonograficzny Debiut Roku znalazła
się pochodząca z Chełma Agnieszka Derlak.
Z kolei w kategorii „Album Roku Muzyka Korzeni” nominowany został zespół Chłopcy Kontra Basia i ich album „O” . Członkiem zespołu
(śpiew, klarnet, drumla, harfa) jest Basia Derlak – prywatnie siostra Agnieszki.
Siostry Derlak podczas wspólnego
występu w Chełmskiej Bibliotece Publicznej
z okazji Urodzin
Miasta

foto: Maciej Głaz

Gitara na Kresach

MUZYKA

I jeszcze jedna nominacja „z chełmskim akcentem”. O Fryderyka w kategorii Utwór Roku
walczyć będzie Ania Dąbrowska z utworem
„Nieprawda”.
O tym, że niełatwo było się znaleźć w gronie nominowanych niech świadczy fakt, że w
tegorocznej edycji odnotowano 1120 zgłoszeń
do nominacji.
Nagrody Fryderyk, to bez wątpienia najważniejsze i najbardziej prestiżowe nagrody
muzyczne przyznawane przez reprezentującą
polskie środowisko muzyczne Akademię Fonograficzną. Statuetki przyznawane są przez
polskie środowisko muzyków, autorów, kompozytorów, producentów, dziennikarzy i branżę fonograficzną.
Fryderyki 2016 w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej zostaną wręczone 20
kwietnia w Teatrze Polskim w Warszawie.
Transmisję z Gali wyemituje TVP2 (tego samego dnia o godz. 22.20). Wręczenie nagród w
kategoriach muzyki poważnej odbędzie się 21
kwietnia podczas uroczystości w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.			
(sad)
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WYDARZENIE

W styczniu Miasto Chełm
obchodziło swoje 624. urodziny. Jubileuszowa uroczystość połączona została
z Noworocznym Spotkaniem Ludzi Kultury Chełma.
Była to też okazja, aby po
raz 16. wręczyć nagrody
im. Kazimierza Andrzeja
Jaworskiego.

W tym roku nagrodę specjalną w postaci srebrnej statuetki
za całokształt pracy artystycznej
otrzymał Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Chełmskiej.
Zespół w 2015 roku obchodził
jubileusz 35-lecia. To jedna z najdłużej działających formacji tanecznych na terenie województwa
lubelskiego. W ZPiTZCh tańczyło, grało i śpiewało kilka pokoleń
chełmian. Zespół koncertował na
scenach krajowych i zagranicznych m.in. w Niemczech, Francji,
Holandii, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii. W ubiegłym roku reprezentował Polskę na dziesiątym Międzynarodowym Festiwalu UNESCO
w Uzbekistanie, gdzie zdobył prestiżowe drugie miejsce.
W 2015 r. uhonorowany został
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Statuetkę KAJ-a oraz nagrodę
finansową, w kategorii Twórczość
Literacka i Artystyczna, przyznano Basi Derlak (właściwe nazwisko
- Barbara Waldowska), za godne
reprezentowanie tradycji muzycznych Chełma i Ziemi Chełmskiej
w kulturze świata.
Artystka działa w wielu obszarach sztuki. Jej piosenki mają
klimat ludowych ballad, gawęd
i baśni. Sztandarowym projektem
artystki jest zespół „Chłopca kontra Basia”, nominowany do nagrody muzycznej Fryderyk 2014 w
kategorii Debiut Roku. Jako aktorka występuje na scenach teatrów

Śląska i Wybrzeża.
W kategorii Animator Kultury
przyznano statuetkę KAJ-a i nagrodę finansową Stowarzyszeniu
Twórczemu „Pasja” – za bogatą
działalność plastyczną oraz wkład
pracy na rzecz rozwoju życia artystycznego Chełma.
Stowarzyszenie utworzyło i prowadzi galerię pod tą samą nazwą.
W 2015 roku obchodziło jubileusz
10-lecia. Stowarzyszenie aktywnie włącza się we wszelkie inicjatywy kulturalne organizowane na
terenie Chełma.
W kategorii Mecenat Kultury, statuetka trafiła do TOP-MED
Szafranek, Lekarskiej Spółki Partnerskiej w Chełmie – za zaangażowanie i wspieranie finansowe
działalności kulturalnej Chełma.
Spółka wspiera finansowo i organizacyjnie wydarzenia kulturalne w Chełmie oraz instytucje
kultury, stowarzyszenia, twórców
i animatorów. Udziela pomocy
dzieciom oraz młodzieży w rozwoju artystycznych talentów.
Urodzinowa uroczystość w sali
widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej rozpoczęła się
od wykładu dra Tomasza Dzieńkowskiego pt. „Tajemnice Góry
Chełmskiej, czyli o europejskim
dziedzictwie kulturowym słów kilka”. Przed gośćmi wystąpili także

foto: Maciej Głaz

Urodziny miasta

tegoroczni laureaci nagrody KAJ
-a, czyli Basia Derlak i Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej. Zebrani mogli też obejrzeć
wystawę malarskich prac członków „Pasji” przygotowanej pod
hasłem „Chełm w obrazach – mojemu miastu na urodziny”.
Podczas spotkania wręczono
również nominacje do nagród KAJ-a. W kategorii Twórca otrzymali
je: artysta rzeźbiarz Jan Uścimiak, wokalista Mariusz Matera,
fotograf Paweł Klajnert oraz literat Waldemar Michalski.
Jan Uścimiak realizuje się
w wielu tematach o zabarwieniu
sakralnym i rodzajowym, zaobserwowanych we własnym otoczeniu,
czasami z czytelnym zabarwieniem humorystycznym oraz lekko
ironicznym. Artysta wielokrotnie
nagradzany na konkursach sztuki
ludowej.
Mariusz Matera na polskiej scenie muzycznej obecny od 30 lat.
Laureat wielu nagród. Współpracował m.in. z Natalią Kukulską,

a ostatnio z zespołem VOX. Założyciel i twórca zespołu Rdza i Szalom Chełm. Występuje również
w Chełmskim Chórze Gospel.
Paweł Klajnert to autor kilku
wystaw indywidualnych i zbiorowych. W ostatnim czasie wydał
dwa albumy fotograficzne „Chełm
w fotografii 3D” oraz „Chełm-portrety miasta”.
Waldemar Michalski ma w swoim dorobku wiersze poświęcone
miastu Chełm. Swoje utwory poetyckie i szkice literackie publikuje m.in. w chełmskiej Egerii.
Jest autorem książkowego opracowania twórczości Kazimierza
Andrzeja Jaworskiego – patrona
nagrody KAJ-a.
W kategorii Animator Kultury,
Kapituła przyznała tylko jedną
nominację. Otrzymał ją Jarosław
Buczek, chełmski bard i animator
kultury. Od kilku lat, jako wiceprezes Fundacji Wspierania Kultury „Na Styku”, organizuje festiwal
bardów „Ballada o...”. Pomysłodawca i organizator „Chełmskiej
Nocy z Bluesem”.
W kategorii Mecenat Kultury
Kapituła przyznała również tylko
jedną nominację, otrzymała ją
Firma Kozak spółka cywilna Jacek
Kozak i Mirosław Kozak.
Spółka od kilkunastu lat wspiera wydarzenia kulturalne w Chełmie. Wspiera finansowo i rzeczowo
instytucje kultury, stowarzyszenia twórców i animatorów. Jest
również organizatorem własnych
imprez, które wzbogacają duże
wydarzenia kulturalne w mieście.
(sad)
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Obrazy Juliana Bajkiewicza Wystawa pachnąca
piernikami
Dzieła, jakie pozostawił po sobie,
świadczą o towarzyszącej mu stale
potrzebie opowiadania – przy użyciu pędzla i farb – o urodzie zarówno
świata zastanego, jak i tego, o którym
słyszał, czytał, oglądał na starych fotografiach. Inspirowało go otoczenie
jemu współczesne, choć chętnie sięgał po doświadczenia o proweniencji
literackiej i historycznej.
Nade wszystko w twórczości wyrażał swój zachwyt starą architekturą
Chełma, jego barokowymi obiektami
sakralnymi, które wpisując się w krajobraz, górują dumnie nad całością
zabudowy miasta. Liczne „Panoramy
Chełma”, „Górka katedralna”, „Klasztor Reformatów”, „Ulica Lubelska”,
„Chełm 1939”, „Zespół popijarski”,
„Kaplica św. Mikołaja”, „Chełm – cerkiew” – to zestaw prac eksponujących
architektoniczne założenia grodu nad
Uherką. Część opracowań zatrzyma
w kadrze widoki, świadczące o nowoczesnym rozwoju miasta („Widok na
hotel Kamena od strony parku”, „Cementownia Chełm”). Nie brakuje na
wystawie odniesień do czasów dzieciństwa, spędzonego po wschodniej
stronie Bugu („Binduga”, „Lirnik”).
O dramacie wojny przypominają prace datowane na lata sześćdziesiąte
(„Cicha noc”, „Monte Casino”). Legendy chełmskie zostaną przełożone na
plastyczny język obrazów „Gontyna
na Górce” czy „Spalony przez Tatarów
klasztor ss. Niepokalanek”. Począt-

ki państwa polskiego utrwali twórca
w obrazie „Millenium A.D. 966” z 1966
roku.
Wizualną stronę wystawy prac Juliana Bajkiewicza dopełnia głos samego autora pokazu. Jego wartka
opowieść o przygodzie z malarstwem,
zawiera również szczegółowy opis obrazu „Millenium”, który lepiej pozwala
zrozumieć intencje, jakie towarzyszyły artyście przy powstawaniu tego,
liczącego pół wieku dzieła. Fonograficzny zapis głosu Bajkiewicza, pochodzi z archiwalnej audycji „Autoportret
prymitywisty”, nagranej przed pięćdziesięciu laty dla Radia Lublin przez
Janusza Weroniczaka.

Wystawa przygotowana przez dział
etnografii chełmskiego muzeum, obejmuje 35 prac malarza, datowanych na
lata 1962–1984. Najliczniej reprezentowany jest jego najbardziej płodny
okres w życiu, obejmujący lata 60.
i 70. minionego stulecia.
Muzeum, mając za cel upowszechnienie dzieła tego znamienitego
twórcy, przyjmuje zapisy na lekcje
muzealne oraz warsztaty plastyczne
skierowane do grup szkolnych (tel. 82
565 26 93).
Prezentacja malarstwa Juliana Bajkiewicza trwać będzie do końca tego
roku.

Zbliżając się do domniemanych obiektów
zwiedzający nabiera jednak przekonania, że
nie został zwiedziony przez autorkę pokazu.

„Świat toruńskiego piernika” to wystawa prezentująca tradycje toruńskiego piernikarstwa, dawne rzemiosło, a także
świat XIX wiecznego przemysłu i handlu. W scenerii wystawy
odbywają się warsztaty własnoręcznego formowania dekoracyjnych pierników.
Zarówno one, jak
i sama wystawa,
cieszą się niezwykłą popularnością.
Od 25 stycznia do
połowy marca odwiedziło je 2523
osób!
Piernikowa ekspozycja i warsztaty zainteresowały dzieci z przedszkoli, szkół i ośrodków
kultury, ale też dorosłych z Chełma, Lublina, Rejowca, Uhra,
Sielca, Kamienia, Rudy Huty, Liszna, Dubienki. Wystawę odwiedziła też czterdziestoosobowa grupa dzieci i nauczycieli z Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym
wraz ze swoimi gośćmi: uczniami z Hiszpanii i nauczycielami
z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Rumunii, Finlandii i Grecji.
Tajemnice tradycji wypieku toruńskich pierników będą zgłębiać jeszcze dzieci i młodzież z Chełma, Siennicy Różanej, Żółtaniec, Teresina, Rudy Huty, Kamienia i Zawadówki.
(sad)

Jagoda Barczyńska

Sabine Laidig w Galerii 72
Wchodząc na prezentację Chroma
Sabine Laidig odbiorca zaskoczony
zostaje pustką przestrzeni galeryjnej.
Doznaje uczucia nieobecności dzieł,
po których pozostał jedynie biały
relief ram, rozwieszonych zgodnie
z regułami sztuki wystawienniczej.

Jeszcze do 17 kwietnia w Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul Lubelskiej 55 czynna jest wystawa
„Świat toruńskiego piernika”. Równolegle (do 15
kwietnia) organizowane są warsztaty formowania
dekoracyjnych pierników.

Z bieli nieśmiało wyłaniają się linie, siatki linii, regularne konstelacje kwadratowych form,
które wyróżnia surowość i wyczuwalna zarazem miękkość przekazu, powściągliwość
i właściwe im mistyczne uniesienie, wyciszony
chromatyczny komunikat, jawiący się także jako
świadectwo kolorystycznego wyrafinowania.
Sztuka niemieckiej artystki oscyluje pomiędzy tym co zmysłowe, a będące pochodną
wnikliwych analiz oddziaływania linii i barw.
Żmudna, wymagająca wielkiej koncentracji
i precyzji ręki praca nad rysunkiem czy obrazem, zamienia się w laboratorium badań nad
właściwościami farb, kredek i ołówków, użytych przy powstawaniu dzieła.
Swe dociekania rozpisuje artystka na wiele sekwencji. Tworzy tryptyki i poliptyki, których elementy składowe okazują się dla siebie
wsparciem i logicznie uzasadnionym wizualnym ciągiem.
Linie pojawiające się w dokładnie obliczonych odstępach, o większym lub mniejszym
zagęszczeniu, stają się nie tylko źródłem ryt-

foto: Joanna Sadowska

W sali wystawienniczej Muzeum Ziemi Chełmskiej przy
ulicy Lubelskiej 56A, przygotowany został pokaz prac Juliana
Bajkiewicza (1904–1990). Ten
samorodny twórca swą wielką
pasję artystyczną i talent malarski odkrył dopiero w jesieni
życia.

mu i porządkowania bieli podłoża (papier czerpany, płyta MDF), ale nadają matematyczny
rys całości założenia.
Sabine Laidig urodziła się w 1960 roku
w Sindelfingen, kraju związkowym BadeniaWirtembergia – mieście partnerskim Chełma
w Niemczech. Studiowała w Akademii Sztuk
Pięknych w Stuttgarcie, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych we Frankfurcie nad Menem
(dyplom w 1989). Laureatka wielu nagród, m.in.
na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Kioto w Japonii (1998). Autorka licznych wystaw
w Niemczech, USA, Austrii, Czechach, Węgrzech,
Japonii. Ma na swoim koncie wiele realizacji artystycznych z zakresu architektury oraz kształtowania ogrodów i instalacji krajobrazowych.
Wykładowca w Leibnitz Universität w Hanowerze na Wydziale Architektury i Pejzażu.
Sabine Laidig mieszka i pracuje w Berlinie.
Minimalistyczna w swej strukturze wystawa Sabine Laidig w Galerii 72 Muzeum Ziemi
Chełmskiej jest czynna do 15 kwietnia.
Jagoda Barczyńska
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Deszcz medali
dla Fotonu

Aż z pięcioma złotymi medalami wróciła do domu Formacja Tańca Nowoczesnego Foton. Tancerze reprezentowali
Chełm na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Freestyle w Bydgoszczy.

Zorganizowana 21 lutego dwudniowa impreza okazała się dla tancerzy Fotonu wyjątkowo udana. Po ponad ośmiogodzinnej rywalizacji
Fotoniacy mogli pochwalić się dużymi sukcesami. Pierwsze miejsca
w poszczególnych kategoriach zdobyli: Formacja Disco Dance powyżej
15 lat, Formacja Modern „Say Something”, Mini Formacja Show „Chicago” i Mini Formacja Disco Dance. Złoty medal trafił także do rąk duetu
jazz dance Dominika Bagińska, Julia Młynarczyk, zaś brązowy wywalczył duet disco Dominka Bagińska, Katarzyna Łoś.
Ponadto finalistami zostali: Wioletta Rul Vel Sochacz, Kornelia Goszczyńska, Anna Zielińska, Aleksandra Gumienna i Gabriela Niemczuk.
Przypomnijmy, że Formacja Tańca Nowoczesnego Foton działa w Młodzieżowym Domu Kultury pod kierunkiem Joanny Wilkołaskiej. (sad)

Karnawałowy wieczór BALLO

„Bo taniec jest po to, by łączył...” - zgodnie z mottem imprezy na scenie Chełmskiego Domu Kultury w wielkiej pasji do tańca
wspólnie zaistnieli tancerze amatorzy, profesjonaliści, sponsorzy, rodzice i publiczność.
Scenariusz pełen tanecznych atrakcji przygotowała inicjatorka spotkań - Sabina Englot.
Różnorodne choreografie czterech grup Zespołu Tańca Jazzowego BALLO poprzeplatane
zostały pokazami zaproszonych gości. W tym
roku zaproszenie organizatorów przyjęli: Zespół Tańca Nowoczesnego NO NAME z Cen-

trum Kultury w Siennicy Różanej, Chełmskie
Centrum Tańca RYTM, Fabian Fejdasz - na co
dzień tancerz Polskiego Teatru Tańca z Poznania oraz Małgorzata Ziółkowska i Aleksander Staniszewski - duet Kieleckiego Teatru
Tańca.
Podczas dwóch koncertów, jak w kalejdoskopie zmieniały się układy taneczne, muzyka, kostiumy, rekwizyty i oświetlenie. Od
lirycznych, spokojnych tanecznych obrazów
(„Snow” - M.Ziółkowska & A.Staniszewski,
„We śnie” - ZTJ BALLO), po mocne, dynamiczne choreografie („Symptoma” - F.Fejdasz,
„Wilki z Wall Street” - ZTJ BALLO).
Tancerki z najstarszej grupy BALLO I przedstawiły premierowy spektakl taneczny w choreografii i reżyserii Sabiny Englot. Największe
brawa otrzymała jednak najmłodsza grupa BALLO JUNIOR, którą tworzą dzieci w wieku

przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Spotkania z Tańcem Jazzowym były również okazją do złożenia gratulacji Małgorzacie
Ziółkowskiej, która obchodziła piętnastolecie
swojej pracy artystycznej. 		
sab

foto: Anita Marciniewicz-Wanarska

Już po raz czwarty chełmscy miłośnicy tańca mieli możliwość wzięcia
udziału w Karnawałowych Spotkaniach z Tańcem Jazzowym. Imprezę
organizuje Młodzieżowy Dom Kultury
w Chełmie.
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Fotografie
„Pisane Tańcem” … z MDK
Ferie w mieście...

Z końcem stycznia w sali teatralnej
Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, odbył się wernisaż pierwszej autorskiej wystawy fotografii Dominiki
Marek „Pisane Tańcem”.

W styczniu w Chełmskiej Bibliotece
Publicznej odbył się wernisaż wystawy „Kulturalnie” Macieja Kołodzieja.

foto: Przemek Świechowski

Wszyscy którzy śledzą poczynania tego młodego artysty, mieli możliwość podziwiać jego
pierwszą, samodzielną wystawę w życiu.
Zdjęcia reportażowe Maćka możemy oglądać
w lokalnej prasie. Na wystawie zaprezentował
on swoje najlepsze prace w tematyce reportażu. Odnaleźć można w nich emocje i ulotne
chwile z życia kulturalnego miasta.

Dominika od lat jest związana z MDK. Aktywnie uczestniczy w różnych formach, od plastyki przez taniec do fotografii. Do Grupy Paparazzi MDK dołączyła dwa lata temu i od razu
zakochała się w fotografii studyjnej, którą najczęściej uprawia. Współtworzyła „Trzy dni z fotografią”, podczas których prezentowała swoje
prace w wystawach fotograficznych „Opole’80”
oraz „Ballo”. W swoich planach uwzględnia
również realizację sesji zdjęciowych z zakresu
portretu czy fashion. Jest to dla niej pierwsza,
indywidualna wystawa i pierwsze tak wyjątkowe emocje, które towarzyszą jej realizacji.
Fotografie autorstwa Dominiki aktualnie
można oglądać w I Liceum Ogólnokształcącym
im. S. Czarnieckiego.		
mc

foto: Maciej Kołodziej

Maciej Kołodziej należy do grupy Paparazzi
MDK w Chełmie. Od lat zajmuje się fotografią.
Dzięki niemu możemy zwykłe miejsca ujrzeć
w niezwykłych odsłonach. Obecnie wystawę
„Kulturalnie” można oglądać w I LO.
mc

i z biblioteką

War sz t at y plast yc zne , t ane c zne
i modelarskie, spotkania filmowe, zawody, gry i zabawy oraz wycieczki.
Taka ofertę przygotował w tym roku
na ferie Młodzieżowy Dom Kultury.
Atrakcyjne spędzanie czasu zaproponowała najmłodszym także Chełmska
Biblioteka Publiczna.

Dużym zainteresowaniem w MDK cieszyły
się m.in. warsztaty plastyczne. Dzieci przygotowywały kolorowe witraże z papieru, tworzyły zimowe pejzaże z pomocą pasty do zębów
oraz wyklejały fantastyczne gazetowe kolaże.

foto: Joanna Sadowska

Kołodziej
Kulturalnie

FOTORELACJE

W ofercie znalazły się też wycieczki: do lubelskiego Teatru H. Ch Andersena oraz bliższa
– do Muzeum Ziemi Chełmskiej na warsztaty
piernikowe.
Pasjonaci mogli spędzić ciekawie czas m.in.
na zajęciach modelarskich, tanecznych, filmowych i teatralnych, w pracowniach plastycznych oraz podczas warsztatów wokalnych. Tegoroczne ferie z MDK zakończył zimowy piknik
w Natalinie.

Nowa galeria i nowa wystawa

„W drodze” to dziesięcioro utalentowanych
i wrażliwych ludzi, członków Związku Plastyków Artystów. Na wystawie – jeszcze do końca marca - prezentowane są prace: Renaty
Boguszewskiej, Ireneusza Boguszewskiego,
Aleksandry Borowiec, Anny Bronickiej, Teresy
Chomik-Kazarian, Iwonny Drozd, Oganesa Kazariana, Ryszarda Mielniczuka, Alicji Szuszlak i
Piotra Tymochowicza.		
(sad)

foto: ChBP

Na artystycznej mapie, całkiem niedaleko Chełma, pojawiło się kolejne interesujące
miejsce. To otwarta w listopadzie ubiegłego
roku Galeria Sztuki Owik w Uhrze. Uroczystemu otwarciu towarzyszyła wystawa z okazji
XXX-lecia pracy twórczej Oganesa Owika Kazariana. Teraz jej miejsce zajęła wystawa „10”
Grupy „W drodze”, która miała swój wernisaż
6 marca.

Dużo działo się też w chełmskiej bibliotece.
Dzieci miały okazję zmierzyć się z łamigłówkami literackimi, grać w popularne gry planszowe, fantazjować na temat zimy za pomocą
farb i kredek, czy oglądać filmy, które nigdy
się nie starzeją. Zajęcia odbywały się w trzech
placówkach ChBP: w Filii Nr 2, Filii Nr 3 i Bibliotece Głównej. 			
mc, AM

7

W Y S TAW Y
Nowa propozycja Galerii 72

Maria Pinińska - Bereś
Podróż przez morza i oceany dookoła stołu, 1974

Sztuka lat siedemdziesiątych
Muzeum Ziemi
Chełmskiej przygotowuje się do wystawy sztuki lat siedemdziesiątych minionego stulecia. Wystawa
będzie miała charakter chronologicznej
kontynuacji pokazu
Sztuka polska lat 50.
i 60. XX wieku z kolekcji Galerii 72.
Był on eksponowany
w przestrzeni muzeum
przy ul. Lubelskiej 55
w 2011 roku.
Rodzime dokonania artystyczne siódmej dekady lat ubiegłego stulecia,
miały różnorodny
i głęboko poszukujący
charakter, dorównując w
znaczącej mierze ówczesnym trendom światowym
i kreując ich najrozmaitsze warianty, koncep-

tegoroczny, przypadający
w maju Międzynarodowy
Dzień Muzeów, stanie się
probierzem charakterystycznej dla tamtego cza-

Eugeniusz Markowski
Pocałunek, 1971
su mozaiki postaw artystycznych, zwierciadłem
umiejętności, nastrojów,

Getulio Alviani
Riflessione transparente, 1978
cje i odmiany. Nie można stwierdzić całkowitej
synchronizacji
zjawisk
i dotrzymywania kroku
wszystkim
tendencjom
dziejącym się na Zachodzie, zasadnicze jednak
prądy w obszarze nowej figuracji, sztuki abstrakcyjnej czy pojęciowej, znalazły przełożenie na nasz
własny język plastyczny.
Pokaz w Galerii 72, którego otwarcie uświetni

Zofia Artymowska
Poliformy LX I, Mały Mogoł, 1976

Ostatnie dni
na zwiedzanie

„Zespół rezydencjonalno–sakralny
Daniela Romanowicza z XIII wieku
w Chełmie w świetle badań archeologicznych”, to edukacyjna wystawa
objazdowa. Przedstawia najnowsze
wyniki badań archeologicznych na Wysokiej Górce oraz we wnętrzu Bazyliki
Narodzenia N.M.P.

myśli i dociekań poszczególnych autorów eksponowanych dzieł.
Przedstawieni zostaną
twórcy różnych pokoleń:
najstarszy spośród nich – Henryk
Stażewski
(1894-1988),
przyszedł
na
świat pod koniec XIX wieku.
Kolejne stulecie
otwiera Jonasz
Stern
(19041988). Pozostali
przynależą
do
kolejnych generacji pierwszej
połowy XX wieku. Spośród blisko 75 autorów,
ponad czterdziestu odeszło od
nas już na zawsze. Prezentację dzieł z lat siedemdziesiątych, wzbogaci
kilka utworów artystów
z zagranicy (Italia, Niemcy, Anglia, Holandia, Węgry), co podkreśli międzynarodowy
charakter
muzealnych zbiorów sztuki
najnowszej.
Wystawa
przedstawi prace datowane na tę
samą dekadę lat, które
były świadkiem powstania
chełmskiej Galerii 72. Nie
zabraknie przykładów dokonań jej pomysłodawcy
i założyciela – Kajeta-

na Sosnowskiego (1913- Marczyński (1908-1985),
1987).
Kazimierz Mikulski (1918Dzieła składające się na 1998), Maria Pinińska-Beekspozycję wyszły spod reś (1931-1999), Janusz
ręki artystów reprezentu- Przybylski
(1937-1998),
jących różne środowiska Jerzy Rosołowicz (1928plastyczne kraju: Warsza- 1982), Jan Tarasin (1926wy, Krakowa, Wrocławia, 2009), Ryszard Winiarski
Gdańska, Poznania, Łodzi,
Lublina,
Zakopanego. W
wybranym zestawie znajdą
się nazwiska
pierwszoplanowych postaci naszej sztuki
minionego wieRyszard Winiarski
ku, takich jak:
25 statystycznych doświadczeń,
Jan Berdyszak
1974/1977
(1934-2014),
Jerzy
Bereś
(1930-2012), Marian Bo- (1936-2006), Jan Ziemski
gusz (1920-1980), Tadeusz (1920-1988) i wielu innych.
Brzozowski (1918-1987),
Spośród reprezentanJan Chwałczyk (ur. 1924), tów sztuki obcej, nie spoJan Dobkowski (ur. 1942), sób pominąć takich autoJerzy Duda-Gracz (1941- rów, jak: Getulio Alviani
2004), Edward Dwurnik (ur. 1939), Hartmut Böhm
(ur. 1943), Stanisław Fijał- (ur. 1938), Günter Uecker
kowski (ur. 1922), Stefan (ur. 1930).
Gierowski (ur. 1925), WanTa plejada artystów
da Gołkowska (1925-2013), stworzyła obiekty z zakreJózef Hałas (1927-2015), su malarstwa, rysunku,
Zdzisław Jurkiewicz (1931- grafiki, obiektów prze2012), Janusz Kaczmarski strzennych i rzeźby, które
(1931-2009), Jerzy Kałucki można będzie oglądać w
(ur. 1931), Edward Krasiń- chełmskim muzeum do poski (1925-2004), Stefan łowy sierpnia tego roku.
Krygier (1923-1997), Adam
Jagoda Barczyńska

Badania prowadzone były przez dra Tomasza Dzieńkowskiego i mgra Stanisława Gołuba,
pod nadzorem prof. dra hab. Andrzeja Buko,
przy współpracy zespołu specjalistów z Ukrainy, którymi kieruje prof. Mykola Bevz. Na 40
planszach przedstawiono relikty architektury z XIII wieku – zachowane ruiny palatium
Daniela Romanowicza oraz krypty i pozostałości murów świątyni Bogurodzicy w Chełmie,
a także zabytki ruchome (znaleziska metalowe, ceramiczne i szklane), czyli 52 eksponaty.
Wystawa w Chełmskiej Bibliotece Publicznej
jest czynna do końca marca.

Także do końca marca można oglądać międzynarodową wystawę Zielone i Białe. Ekspozycja dostępna jest w salach Muzeum Ziemi
Chełmskiej przy ul. Lubelskiej 57.
Zielone i Białe, to wystawa inspirowana historią Chełma. Jest efektem współpracy artystów, archeologów, geologów i architektów.
To pokłosie pleneru malarsko-rzeźbiarskiego, który miał miejsce na przełomie sierpnia
i września ubiegłego roku w Depułtyczach Nowych. Plener zorganizowała chełmska PWSZ.
K.M., (sad)
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Eugeniusz Krajewski (1914-1952)

Przypomnienie zapomnianego artysty
Eugeniusz
Józef
Krajewski,
artysta malarz,
bezpartyjny,
znaki
szczególne:
blizna na lewej
stronie twarzy.
Zamieszkał
w Chełmie
w 1945 roku.
Podjął pracę
nauczyciela
rysunku
w trzech
chełmskich
szkołach.
Założył
rodzinę.
Przedwczesna,
niespodziewana
śmierć
przerwała
jego życie
10 kwietnia
1952 roku,
kilka miesięcy
przed
ukończeniem
przez niego
38 lat.

Urodził się w Przemyślu 26
września 1914 roku, w rodzinie
Filipa Krajewskiego i jego żony
Pauliny z Bukowskich. Matka Eugeniusza zmarła w 1917 roku,
w trzy lata po jego urodzinach.
Została pochowana w Krzywczy
koło Przemyśla wraz z córką Urszulą Krajewską zmarłą w tym samym roku, najmłodszą z rodzeństwa Eugeniusza. Jego ojciec,
który był nauczycielem, ożenił się
ponownie. Odtąd, razem z drugą
żoną, zajmował się wychowywaniem córki Janiny i syna Eugeniusza, swoich dzieci z pierwszego
małżeństwa. Niezbyt przychylnie
odnosił się do artystycznych zainteresowań syna.

Portret marszałka
Eugeniusz Krajewski ukończył
siedmioletnią szkołę powszechną we Lwowie. W tym mieście
rozpoczął następnie edukację
artystyczną na wydziale malarstwa dekoracyjnego ściennego,
uczęszczając przez pięć lat do
Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego
(1931-1936). Kształcił się pod kierunkiem między innymi Antoniego
Michalaka, który w 1933 roku objął stanowisko wykładowcy w tej
szkole.
Michalak, który był uczniem
Tadeusza Pruszkowskiego, należy do czołowych reprezentantów
nurtu sztuki sakralnej w polskim
malarstwie dwudziestolecia międzywojennego, a także w okresie
powojennym. Zajmował się malarstwem dekoracyjnym i projektowaniem witraży. Malował portrety i krajobrazy. Miał on wpływ na
kształtowanie się postawy twórczej Krajewskiego. W niewielkich
pejzażowych kompozycjach, które
podczas nauki malował młody artysta, dostrzec można nawiązanie
do stylu Michalaka oraz Konrada
Krzyżanowskiego.
Z okresu lwowskiego zachował
się podręcznik do anatomii, w którym znajdują się wykonane przez
Krajewskiego rysunki i opisy.
Z tego czasu pochodzi - godna
uwagi - fotografia, przedstawiająca artystę z paletą w ręku, stojącego obok portretu Marszałka
Józefa Piłsudskiego. To archiwalne
zdjęcie, datowane 14 maja 1935
roku, dokumentuje fakt malowania obrazu, w związku ze śmiercią
Piłsudskiego 12 maja tegoż roku.
Mieszkanie przy Walecznych
W latach 1936-1939 Krajewski studiował malarstwo w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego,
w Akademii Sztuk Pięknych

w Warszawie. Warto wspomnieć,
że Pruszkowski (uczył się malarstwa u Konrada Krzyżanowskiego) był wybitnym pedagogiem,
animatorem życia artystycznego
w międzywojennej Polsce, krytykiem i teoretykiem sztuki. „Kluczową ideą programu nauczania
profesora było stworzenie polskiej
szkoły malarstwa w oparciu o historyzującą stylizację, parafrazowanie i łączenie stylistycznych
konwencji sztuki dawnej. Artysta
przekazał swoim uczniom ideę
eklektycznego realizmu odwołującą się do dzieł włoskiego i północnoeuropejskiego renesansu,
siedemnastowiecznego malarstwa
holenderskiego i hiszpańskiego.
Szczególny nacisk kładł na kunszt
malarski i opanowanie warsztatowych technik dawnych mistrzów”
(Irena Kossowska).
Krajewski w okresie studiów
zdobył odznaczenie (1938) i nagrodę (1939). Współpracował
przy dekoracji plafonu dla firmy E. Wedel w Warszawie (być
może w sklepie przy ul. Szpitalnej). Uczestniczył w zbiorowej
wystawie Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych. Wykonał plafon
„Polonia” (fresk) w Państwowym
Gimnazjum im. J. Piłsudskiego
w Gdańsku, nad którym pracował
przez siedem miesięcy w 1938
roku. Szkice – kompozycje alegoryczne przedstawiające „Polonię”
zachowały się w zbiorach rodziny.

Eugeniusz Krajewski przy portrecie
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Lwów, 14 maja 1935

Wykonał także w 1939 roku plansze graficzne stołecznej Warszawy (od 1 lipca do 10 sierpnia) do
Komisariatu Rządu Miasta Warszawy - Wydziału Sztuki. Podczas
okupacji miał pracownię przy ul.
Dobrej 34 w Warszawie. Krótko
uczył liternictwa (dwie godziny tygodniowo, przez cztery miesiące)
w 1942 roku w Handlowej Zawodowej Szkole Wieczorowej w Warszawie, przy ul. Miodowej 25. Był
autorem polichromii w kaplicy Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 93
i jak sam podaje w odręcznie sporządzonej notatce w Karcie Personalnej (1949), pracował tam przez
trzy miesiące 1944 roku.
Podczas powstania warszawskiego uległy zniszczeniu jego
prace i dokumenty. Z tymczasowego dowodu tożsamości, wydanego 6 sierpnia 1945 roku przez
Starostwo Grodzkie Prasko-Warszawskie, dowiadujemy się, że
w tym czasie artysta mieszkał
w Warszawie, przy ulicy Walecznych 28 m. 7. Ważną informację
zawiera również zaświadczenie
wydane przez Wydział Kultury
i Sztuki m. st. Warszawy, z 27 lipca 1945, upoważniające Eugeniusza Krajewskiego do rysowania,
względnie malowania z natury
widoków ulic, placów i budowli
w różnych miejscach miasta, z wyłączeniem obiektów o znaczeniu
wojskowym (dokument w języku
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polskim i rosyjskim, w posiadaniu
rodziny). Ostatecznie Warszawę
– miasto ruin, opuścił w połowie
1945 roku, aby podjąć od września pracę w szkole w Chełmie.
Praca i miłość
Wybuch drugiej wojny światowej spowodował, że dopiero
w kwietniu 1947 roku Krajewski
uzyskał absolutorium na Wydziale
Malarstwa ASP, a w czerwcu 1949
roku Dyplom Ministerstwa Oświaty, uprawniający do nauczania
rysunku odręcznego i techniki reklamy w szkołach zawodowych.
Pobyt w Chełmie związany był
głównie z pracą w szkolnictwie.
Krajewski zaangażowany był tutaj jako nauczyciel rysunku w II
Państwowym Gimnazjum i Liceum
Żeńskim im. Królowej Jadwigi,
w I Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim im. Stefana Czarnieckiego, a także w Państwowym
Gimnazjum i Liceum Handlowym.
W tym ostatnim, oprócz rysunku dodatkowym przedmiotem
nauczania była technika reklamy. We wspomnianych szkołach

Gimnazjum i Liceum Żeńskiego
Królowej Jadwigi, w wykazie nauczycieli z lat 1944-1950 figuruje
on jako Kazimierz Krajewski.
Dzisiaj, dzięki dokumentom
zachowanym w zasobach rodzinnych siostry i wnuka artysty,
możemy ustalić przebieg pracy
zawodowej i losy tego, zapomnianego w środowisku chełmskim,
przedwcześnie zmarłego artysty
malarza. Myślę że niewiele osób
dotychczas identyfikowało jego
postać z artystą, którego noty
biograficzne zamieszczone były
wcześniej w „Słowniku artystów
polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966
r.). Malarze, Rzeźbiarze, Graficy”,
Tom IV, wydanym przez Polską
Akademię Nauk, Instytut Sztuki
w 1986 roku, a także w publikacji z 1972 roku „Artyści plastycy okręgu warszawskiego ZPAP
1945-1970”. Krajewski należał do
Związku Polskich Artystów Plastyków od 25 lipca 1945 do 19 lutego
1949 roku.
W Chełmie ożenił się z Ireną
Bochman, która była dla niego

E. Krajewski, Powstanie warszawskie,
1947, olej, płótno. foto: G. Zabłocki

opiekował się sekcją dekoracyjną
uroczystości państwowych, a ponadto uczestniczył w pracach dekoracyjnych miasta.
Siedmioletni okres pracy zawodowej i twórczej okazał się zbyt
krótki, aby w pamięci społecznej
chełmian utrwalił się jego obraz
jako pedagoga i artysty. W publikacji „Licealiści Królowej Jadwigi
i Czarnieckiego sprzed pół wieku”.
Księga pamiątkowa pod redakcją Jana Witkowskiego, (Chełm,
Brwinów 2006), pojawiło się nazwisko Krajewskiego (bez podanego imienia) wśród nauczycieli,
którzy - tak jak on - podjęli pracę
w 1945 roku w II Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcącym Żeńskim
im. Królowej Jadwigi w Chełmie.
Natomiast w „Księdze pamiątkowej Czarniecczyków”, wydanej
w 1997 roku, w rozdziale dotyczącym szkoły „Farbiszanek”, czyli

– jak pisał - „iskrą natchnienia”.
Ona miała wówczas 24 lata, a
on 32. Ich ślub kościelny odbył
się w kwietniu, a cywilny w maju
1946 roku. Związek małżeński
błogosławił ks. Marceli Mrozek z
parafii mariackiej, świadkami na
ślubie byli Helena Romańczuk z
Chełma oraz Izydor Topczewski,
nauczyciel języka niemieckiego,
który tak jak Krajewski pracował
w Gimnazjum i Liceum Królowej
Jadwigi.
Czekanie na lepszą
przyszłość
Sytuacja materialna Krajewskich nie była dobra. W jednym
z listów do swojej siostry Janiny
w październiku 1949 roku napisał: „pracuję nadal w szkolnictwie
mam czas zajęty – w ogóle pracy wiele ale nic się z tego nie ma
o życie jest coraz ciężej zamiast

Eugeniusz Krajewski i Marian Lipski,
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Czarnieckiego w Chełmie, ok. 1950 roku

lepiej i staje się coraz gorzej –
ale jakoś dzień za dniem ucieka
człek staje się starszy dużo się
zapomina no i myśli się o lepszej
przyszłości. W sierpniu byłem 3
tygodnie w Warszawie w celach
zarobkowych trochę dostałem
pracy w dziedzinie swojej. Pragnieniem moim jest przenieść się
do Warszawy, którą najlepiej lubię bo nigdzie tak dobrze się nie
czuję jak w stolicy w której studiowałem i przeżywałem dobre
i złe chwile. Kwestia mieszkaniowa
stoi na przeszkodzie przeniesienia
się do Warszawy – tam mam dużo
znajomych i lepiej czułbym się
aniżeli w Chełmie. Na razie muszę
pozostać […] na lepszą przyszłość
muszę trochę poczekać […] I choć
natchnienie mam dziś lepiej – lecz
gorzej duchowo się czuję mniej
maluję aniżeli podczas okupacji
nie wiem co jest przyczyną. Żywot
tu prowadzę samotnie wraz z żoną
i jedyną pociechą mi pozostał syn,
któremu bym chciał dać wiele”
(pisownia oryginalna).
Jednak lepszej przyszłości
i spełnienia marzeń nie było mu
dane doczekać. W kwietniu 1952
roku odszedł na zawsze, pozostawiając młodą żonę i niespełna
trzyletniego synka Adama. Został
pochowany na cmentarzu parafialnym w Chełmie, przy ul. Lwowskiej.
Pośmiertna wystawa prac Eugeniusza Krajewskiego odbyła
się w Chełmie w maju 1953 roku
w ramach obchodów Dni Oświaty,
Książki i Prasy. Irena Krajewska w
liście skierowanym do siostry artysty informowała: „Wystawiliśmy
jego obrazy wszystkie, oprócz
prac religijnych. Komitet Miejski
chciał zakupić jeden z tych dużych
obrazów, ale są one tak związane
z mym wnętrzem, że trudno mi się
rozstać”, w tym samym liście pisała: „Gen żyje w nas, odwiedzamy jego grób i gdy jest mi ciężko na sercu, to zwykle dzielę się

myślami z nim i szukam pociechy,
czasami taka rozmowa bez słów
przynosi ukojenie”.
Michał Gawlak, kolega Krajewskiego z ASP, będąc w podróży służbowej w Chełmie oglądał
w 1956 roku w mieszkaniu wdowy
zachowane prace malarskie nieżyjącego artysty. Uważał, że są one
bardzo interesujące, o tematyce
walki z okupantem niemieckim,
inspirowane przeżyciami z czasów
powstania warszawskiego. Wykonane były w dużych formatach,
techniką olejną i temperą. Było też
sporo rysunków. Obrazy Krajewskiego wystawiane były ostatni raz
podczas Dni Chełma w 1967 roku.
Przypomnieć artystę
W chełmskim muzeum udostępniona zostanie wystawa „Eugeniusz Krajewski – zapomniany
artysta malarz, pedagog. Życie
kulturalne w Chełmie w latach
1945-1955”. Ekspozycja przygotowana jest w oparciu o zachowane dzieła użyczone ze zbiorów
jego rodziny w Chełmie, Poznaniu
i Rzeszowie – pejzaże, portrety,
kompozycje alegoryczne, fotografie, dokumenty, przedstawiające w pewnym zakresie życie
i twórczość malarza. Są tu także fotografie, artykuły prasowe,
dokumenty z pierwszej dekady
powojennego Chełma, dotyczące
życia kulturalnego, pochodzące ze
zbiorów historycznych chełmskiego muzeum.
Patronat na wystawą objęła
Prezydent Miasta Chełm Agata
Fisz. Celem tego przedsięwzięcia jest nie tylko przypomnienie
sylwetki i twórczości artysty, ale
także przedstawienie panoramy
odradzającego się życia kulturalnego w powojennej rzeczywistości naszego miasta. Zapraszamy
do zwiedzania ekspozycji od 10
kwietnia do 10 czerwca 2016, przy
ul. Lubelskiej 57.
Krystyna Mart
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Anna-Maria Karczmarska
z nagrodą Schillera
Już po raz 39. Zarząd ZASP
przyznał Nagrodę im. Leona
Schillera młodym wyróżniającym się artystom sceny.
W tym roku do grona laureatów dołączyła Anna-Maria
Karczmarska, artystka wizualna, scenografka i kostiumografka, córka chełmskiego fotografika Ryszarda
Karczmarskiego.

Anna-Maria Karczmarska została nagrodzona „w uznaniu za intrygujące projekty scenograficzne,
w których zapisane są znaki naszego czasu”.
Pytany o sukces córki Ryszard
Karczmarski podkreślił, że wcale
nie jest zaskoczony tym znamienitym wyróżnieniem. - Córka jest
bardzo pracowita i twórcza. Wie
czego chce, zna swoją wartość.
Ta nagroda, to nie przypadek, ale
efekt ciężkiej pracy i talentu. Nagroda szczególnie cenna, że przyznana przez środowisko artystycz-

ne – mówi z dumą Karczmarski.
Anna Maria Karczmarska jest
scenografką, absolwentką krakowskiego Wydziału Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja
Bednarczyka, II Pracowni Interdyscyplinarnej Zbigniewa Sałaja
i Grzegorza Sztwiertni, uczestniczką stypendium naukowego
Sokratesa/Erazmusa w Accademia
di Belle Arti w Mediolanie w Pracowni Malarstwa Diego Esposito,
Pracowni Scenografii prof. Tiziany
Campi i artystka mającą za sobą
także studia w Pracowni Animacji
prof. Jerzego Kuci i Scenografii
krakowskiej ASP.
Autorka projektów scenografii
i kostiumów do spektakli teatralnych, m.in. „Hedda Gabler” w reżyserii Marii Spiss, „Komponenty”
Michała Borczucha, „Sinobrody”
Arkadiusza Tworusa, „Bliżej” Kuby
Kowalskiego, „Wesele”, „Balladyna”,
„Dwunastu gniewnych ludzi” i „Dziady” w reżyserii Radosława Rychcika,
z którym współpracuje najczęściej.
W swej rekomendacji do Nagrody,
scenografka dr Barbara Zawada
napisała: „(...) widać w tym smak
oraz wymaganie jakie sobie stawia,
by ponosić współodpowiedzialność
w tworzeniu spektaklu”.
Zgodnie z tradycją Stowarzyszenia ZASP, decyzję Kapituły
Nagrody podaje się do publicznej
wiadomości 14 marca – w rocznicę
urodzin Leona Schillera.
W gronie tegorocznych laureatów obok Anny-Marii Karczmarskiej znalazł się też aktorka Małgorzata Gorol.		
(sad)

Koncertowo...

Atmosfera Cafe

Klub Atmosfera Cafe zakończył muzyczny rok mocnym brzmieniem
podczas koncertu KAT i Romana Kostrzewskiego oraz energetyzującym
występem Kamila Bednarka. Wraz z nowym rokiem w klubie zagościli
kolejni muzycy. Na gościnnej scenie wystąpiła m.in. Urszula, która odwiedziła Atmosferę w ramach trasy z okazji XX-lecia wydania albumu
Biała Droga. Także raper TAU prezentując m.in. kawałki ze swojej nowej
płyty oraz zespół Jary Oz z Krzysztofem Jaryczewskim, byłym liderem
legendarnego zespołu Oddział Zamknięty. A co przed nami? Fanów muzyki odsyłamy na stronę klubu na Facebooku. Tam na bieżąco zamieszczane będą informacje o aktualnych koncertach.

Chełmska Biblioteka Publiczna
ciągle poszerza swoją ofertę kulturalną, uwzględniając przy tym
potrzeby osób niepełnosprawnych, szczególnie tych z dysfunkcją wzroku. Biblioteka utrzymuje stały kontakt ze Związkiem
Niewidomych w Chełmie oraz
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”
w Warszawie.
Ze Stowarzyszeniem „Larix”
ChBP współpracuje od września
2013 roku, kiedy to utworzyła
specjalistyczne stanowisko dla
osób niewidomych i niedowidzących. Poza zestawami komputerowymi zakupione zostały tzw.
e-lektory, czyli czytaki, które
wraz z książkami zapisanymi w
formacie mp3 wypożyczane są
czytelnikom z dysfunkcją wzroku.
Książki mówione przeznaczone do
odtwarzania za pomocą czytaków,
biblioteka otrzymuje bezpłatnie
od Stowarzyszenia. Obecnie jest
w posiadaniu już około tysią-

ca tytułów. Ta usługa cieszy się
naprawdę dużym zainteresowaniem.
Chełmska Biblioteka Publiczna rozszerza też współpracę
z Polskim Związkiem Niewidomych. Do tej pory jej efektem
była głównie obecność w ofercie
chełmskiej książnicy plików Stowarzyszenia Larix, które przy
pomocy specjalnego urządzenia,
umożliwiają osobom niewidomym
i słabowidzącym korzystanie ze
słowa pisanego. Teraz biblioteka
jako jedna z nielicznych instytucji w Polsce rozpoczyna projekcję filmów dla osób niewidomych
i słabowidzących. Dzięki filmom
z audiodeskrypcją, osoby żyjące
z dysfunkcjami wzroku, będą mogły „oglądać” filmowe produkcje
bez przeszkód. Trzeciego lutego
zainaugurowana została seria pokazów filmowych z audiodeskrypcją, które pozwalają na kontakt
z filmem i umożliwiają aktywny
udział w życiu kulturalnym. AM

Spotkanie z blogerką

Drugiego marca chełmską książnicę odwiedziła Agnieszka
Korzeniewska – pisarka i blogerka pochodząca z Podlasia a
mieszkająca w Brukseli. Jest autorką dwóch książek: „Zabiorę Cię jesienią do Brukseli” i „W deszczu tańcz”, a także
prowadzi blog, który ma wielu czytelników.

Książka „W deszczu tańcz”
(2016), to zbiór bardzo pozytywnych myśli, pogodnych, często
lirycznych opowieści sławiących
urodę życia. To ogromna dawka
pozytywnej energii, inspirująca
czytelnika do zmian. Udowadnia w
niej, że niezależnie od tego, gdzie
się człowiek urodził i bez względu na to ile ma lat, nigdy nie jest
za późno na podążanie za swoimi
marzeniami, czego autorka jest
żywym przykładem. Książka nakazująca powstawanie z klęczek,
mimo przeciwności życia i „tańczenie w deszczu”.
Z kolei książka „Zabiorę Cię jesienią do Brukseli” jest nietypo-

wym przewodnikiem o Brukseli.
Pokazuje Brukselę inną od tej,
którą znamy z telewizji czy klasycznych przewodników. Jest to
podróż nie tyle po miejscach, ile
ludzkich losach. Jest to inspirująca opowieść o wartościach ogólnoludzkich takich jak: potrzeba
akceptacji, przynależności, miłości, rozwoju, przyjaźni.
Znana dziennikarka TVN Anna
Maruszeczko o tej książce napisała: „Zmysłowa książka o Brukseli
i losach emigrantów. Przegląda się
w niej cała „polska ściana wschodnia”. Bo o ich poszukiwaniach lepszego życia za granicą nikt tak
jeszcze nie napisał”.
AM

W Strzesze zagrał John Porter oraz zespół Chłopcy kontra Basia. Lutowy koncert Ørganka został odwołany z powodu choroby artysty, ale
fani nie muszą się martwić. Ørganek pojawi się w Strzesze 2 kwietnia.
Zaraz potem, 10 kwietnia zaplanowano koncert Skubasa (więcej na ten
temat piszemy na str. 16). W planach także jubileusz 20-lecia Strzechy
i koncert fenomenalnego trębacza i kompozytora Jerzego Małka. To już
7 maja. Natomiast 10 czerwca na kameralnej scenie Strzechy zagra
multiinstrumentalista Włodzimierz Kiniorowski. To artysta nietuzinkowy. Jedni kojarzą go m.in. z gry w zespołach Izrael czy Brygada Kryzys,
inni ze współpracy z takimi postaciami jak Tomasz Stańko, Grzegorz
Ciechowski czy Stanisław Soyka. 			
(sad), AN

foto: ChBP

Strzecha u Wojciecha

F OTO R E P O RTA Ż
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Artystycznie
w Chadeku

Początek roku w Chełmskim Domu
Kultury upłynął pod znakiem koncertów i spektakli. Sezon rozpoczął się
- tradycyjnie już - Galą Noworoczną,
której gwiazdą był Waldemar Malicki
i jego Filharmonia Dowcipu.

foto: M. Kołodziej, G.Chwesiuk, P.Świechowski

Kolejne imprezy utrzymały ten wysoki poziom. Popularnością cieszył się charytatywny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
chełmskich artystów „Pójdźcie za naszą gwiazdą”. Ciekawostką był także swingujący występ
nowej formacji Chadek Big Band połączony
z projekcją filmu J. Majewskiego Excentrycy.
Podczas kolejnych weekendów na scenie
ChDK gościły: Natalia Przybysz, Edyta Geppert i Anna Maria Jopek. Nie zabrakło propozycji dla miłośników opery i operetki, których
ChDK zaprosił na koncert artystów Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej.
Fani ballad rosyjskich i piosenki literackiej
mogli wybierać pomiędzy dwiema propozycjami. W styczniu ChDK odwiedził duet Andrzej
Korycki i Dominika Żukowska, a miesiąc później wystąpił chełmski zespół Bimber Boys,
który zaprezentował nowy program „Jedziemy
na wschód”.
Teatr Ziemi Chełmskiej zaprosił widzów kolejno na: „Opowieść Wigilijną”, „Pułapkę na
myszy”, „Mayday” i „Kolację dla głupca”.
Nie próżnowała także Kapela Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Chełmskiej, która po raz kolejny
zaprezentowała swój program bałkański, złożony z tradycyjnych piosenek z Serbii, Macedonii, Grecji, Bułgarii i Rumunii.
Działający w ChDK teatr HESPERYDY był gospodarzem wieczoru z teatrem alternatywnym
podczas, którego zaprezentował trzy nowe
spektakle. Gościem wieczoru był teatr TERMINUS A QUO.
Na szczególną uwagę zasługiwało muzyczne
widowisko dla najmłodszych Wesoła Lokomotywa przygotowane przez pracowników Chadeku i zaprzyjaźnionych z domem kultury artystów. 				
bart
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Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży„Moja Przygoda w Muzeum” adresowany jest do dzieci i
młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Prace konkursowe będą
przyjmowane do końca kwietnia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
zapoznanie się ze zbiorami określonego
działu Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie (archeologii, etnografii, przyrody,
sztuki dawnej, sztuki współczesnej lub
wystaw czasowych). Uczestnicy konkursu powinni poznać ekspozycje muzealne
i wykonać jedną lub więcej prac plastycznych związanych tematycznie z wybranym
eksponatem lub zespołem eksponatów. Powinni też oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji.
Swoje projekty artystyczne uczestnicy mogą realizować w ramach
zajęć szkolnych lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.
Przedszkola i szkoły mogą zgłosić dowolną liczbę uczestników. Każdy
uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy prace. Zgłoszone prace
będą oceniane w pięciu grupach wiekowych.
Na konkurs można zgłosić prace na powierzchni płaskiej (malarstwo,
grafika, rysunek, i inne) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać
ani podklejać) lub formy przestrzenne o wymiarze nieprzekraczającym
50x50 cm.
Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora, wiek,
tytuł pracy, nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na
konkurs oraz imię i nazwisko opiekuna plastycznego.
Prace konkursowe należy dostarczyć do 30 kwietnia do Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie (ul. Lubelska 55, 22100 Chełm).
Szczegółowych informacji udzielają: Beata Pradun (tel. 518 711 924)
i Natalia Jędruszczak (tel. 503 798 363)
Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 18 maja
w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną zakwalifikowane do udziału
w eliminacjach ogólnopolskich i przekazane do Muzeum Okręgowego
w Toruniu.
					
(sad)

A ja kocham swoje miasto
Młodzieżowy Dom Kultury
w Chełmie i Urząd Miasta
Chełm zapraszają dzieci
i młodzież do udziału w konkursie „A ja kocham swoje
miasto”. Prace można nadsyłać do 15 kwietnia.
Celem konkursu – jak informują organizatorzy - jest stworzenie
możliwości szerokiego udziału
w konfrontacji osiągnięć plastycznych oraz fotograficznych dzieci
i młodzieży. Istotne jest też rozbudzanie zainteresowań historią,
zabytkami i kulturą Chełma.
Zgłoszone na konkurs prace
plastyczne i fotograficzne mogą
przedstawić różnorodną tematykę. Do wyboru uczestnicy mają
historię miasta, jego kulturę, tradycję i obyczaje, folklor, zabytki
oraz to wszystko, co mieści się
w określeniu „Chełm teraźniejszy
i przyszły”
Obowiązująca technika prac
plastycznych, to: rysunek, malarstwo lub grafika w formacie 40 na
30 cm. Niedopuszczalne jest przy
przygotowaniu pracy używanie

plasteliny i produktów spożywczych.
W przypadku fotografii, technika jest dowolna. Mile widziane
będą zarówno fotografie kolorowe, jak i czarno-białe.
Jeden autor może dostarczyć
trzy zdjęcia pojedyncze lub cykl
składający się z trzech zdjęć. Format fotografi powinien być nie
mniejszy niż 20 na 30 cm.
Konkurs adresowany jest do
dzieci i młodzieży w wieku 5-18
lat. Przy ocenie będą brane pod
uwagę jedynie prace indywidualne.
Na odwrocie każdej pracy należy podać tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły lub
placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego
praca została wykonana.
Prace konkursowe należy nadesłać na adres: Młodzieżowy Dom
Kultury w Chełmie, ul. Pocztowa
41, 22-100 Chełm w terminie do
15 kwietnia.
Podsumowanie konkursu zaplanowano na 25 kwietnia.
(sad)

Najpiękniejsze
palmy i pisanki

Już po raz XXII Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie
zorganizował Konkurs Palmy i Pisanki - Polskie Tradycje
Wielkanocne. Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano
łącznie 222 prace wykonane przez przedszkolaków oraz
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Barwne stroiki, pisanki i palmy
wielkanocne przygotowane przez
dzieci oceniała czteroosobowa komisja w składzie: przewodnicząca
Krystyna Rutyna (plastyk, nauczyciel MDK), Jagoda Barczyńska (historyk sztuki), Anna Bobruś-Chołota (nauczyciel Pracowni
Inicjatyw Kulturalnych MDK) oraz
sekretarz Justyna Estko (Pracownia Inicjatyw Kulturalnych MDK).
W Kategorii Pisanek (nagrody 5-7 lat) komisja nagrodziła:
Zuzannę Kołodziej (Przedszkole
Miejskie nr 13 w Chełmie), Małgorzatę Kurzępę (Przedszkole
Miejskie nr 10 w Chełmie), Julię
Puźniak (Przedszkole Miejskie nr
5 w Chełmie) i Faustynę Opolską
(Zespół Szkół w Rudzie Hucie).
W grupie 8-12 lat nagrodzono:
Julię Nowak, Karolinę Paludę, Oliwię Kidybę, Krystiana Semeniuka,
Aleksandrę Jaszczuk i Jakuba Mojskiego (Szkoła Podstawowa nr 11
w Chełmie), Oliwię Nowak (Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 8 w
Chełmie), Annę Kruk, Darię Kisiel,
Magdę Kosiba, Magdę Lewandowską, Joannę Morciś, Gabriela
Kostecka, Dominikę Zawiślańską
i Martynę Suchań (Zespół Szkół
w Rudzie Hucie) oraz Aleksandrę
Majówkę (Szkoła Podstawowa nr 4
w Chełmie)
W grupie wiekowej 13-16 lat komisja nagrodziła Ewę Kalinowską
(Zespół Szkół w Rudzie Hucie)
W Kategorii Palm (nagrody
5-7 lat) zwyciężył: Mikołaj Artel
(Przedszkole Miejskie nr 6 w Chełmie). W grupie 8-12 lat: Aleksandra Kowalik (Szkoła Podstawowa
nr 4 z oddziałami integracyjnymi
w Chełmie), Marcel Korzeniewski,
Miłosz Zapora, Milena Siatka (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr
7 w Chełmie), Monika Spodniewska (Szkoła Podstawowa nr 2 w
Chełmie), Jakub Kowal, Wiktoria

Usydus, Oliwia Nowak, Kacper
Nadworski, Hubert Makara (Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 8
w Chełmie), Dominika Jędrzejewska (Pierwsza Społeczna Szkoła
Podstawowa w Chełmie) oraz Mateusz Celiński i Konrad Szopiński
(Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Chełmie).
W grupie 13-16 lat nagrodę
otrzymał Jan Oleszczuk (Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
w Chełmie).
W Kategorii Stroik (nagrody 5-7
lat) zdaniem komisji najlepsze prace wykonali: Aleksandra Kosikowska (Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku”
w Chełmie), Magdalena Malesza
i Laura Toczko (Przedszkole Miejskie nr 2 w Chełmie), Zofia Sobczyk (Przedszkole Miejskie nr 6
w Chełmie) oraz Maja Chyła i Dawid Zarychta (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Chełmie).
W grupie 8-12 lat zwycięzcami laureatami zostali: Wiktoria
Dołhań (Szkoła Podstawowa nr
4 z oddziałami integracyjnymi w
Chełmie), Monika Spodniewska,
Natalia Celińska (Szkoła Podstawowa nr 1 - Liliana Burcon, Julia Pieniążek (Pierwsza Społeczna Szkoła
Podstawowa w Chełmie) oraz Jan
Leśniak (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Chełmie).
W najstarszej grupie wiekowej
komisja nagrodziła: Sylwię Plata
(Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie) oraz Weronikę Kucharzak
(Zespół Wychowania i Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej nr
1 w Chełmie).
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród miało
miejsce 17 marca w MDK.
(sad)

foto: Joanna Sadowska

Przygoda w muzeum
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ŚLADY PRZESZŁOŚCI
Wystawa „Archeologia – medycyna sądowa – sztuka” w Chełmie

Wojownik i księżniczka
Badania na cmentarzysku
w Rogalinie pod Hrubieszowem, podobnie jak wiele
innych prac wykopaliskowych, rozpoczęły się od
przypadkowego odkrycia.
W grudniu 2008 roku na
polu ornym natrafiono na
rozdrobnione fragmenty
szkieletu oraz pojedyncze,
ale charakterystyczne zabytki.
Już wówczas przyporządkowanie kulturowo-chronologiczne znaleziska nie stanowiło problemu.
Odkrycie jednoznacznie określono
jako zniszczony pochówek kultury strzyżowskiej z wczesnej epoki
brązu. W pierwszej połowie II tys.
przed Chr. zajmowała ona tereny
wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i zachodniej części Wyżyny
Wołyńskiej po Horyń. Natomiast
największe zagęszczenia stanowisk znajduje się na Grzędzie Horodelskiej w okolicach miejscowości Strzyżów, od której wywodzi
się nazwa tego postsznurowego
ugrupowania kulturowego.
Pracami wykopaliskowymi prowadzonymi z ramienia Muzeum
im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, kieruje Anna Hyrchała. Partnerem badań od samego początku
jest również Instytutu Archeologii
UMCS w Lublinie.
Cmentarzysko w Rogalinie, podobnie jak inne strzyżowskie stanowiska sepulkralne, położone
jest na południowym stoku wzniesienia Grzędy Horodelskiej. Dotąd
przebadano 12 pochówków w różnym stopniu zachowania. Część z
nich została zupełnie zniszczona,
a ich ślady, to jedynie silnie rozdrobnione fragmenty w warstwie
oraniny. Kilka pochówków zachowało się jednak w dobrym stanie,
a jeden zaskakująco, w stanie
wręcz idealnym. Wyposażenie
w postaci m.in. kilkunastu krzemiennych grotów strzał, bifacjalnego grotu noża lub włóczni,
Rogalin, gm. Horodło, pow. hrubieszowski
– stanowisko w trakcie eksploracji
(foto: A. Hyrchała)

sprawiło że pochowany w tym
grobie mężczyzna zyskał miano
„Wojownika-myśliwego”.
To właśnie doskonale zachowana czaszka „Wojownika” stała się
pretekstem do nawiązania współpracy z zespołem badawczym dr
Doroty
Lorkiewicz-Muszyńskiej
z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu. Początkowo planowano jedynie wykonanie rekonstrukcji twarzy. Zakres analiz jednak
zdecydowanie poszerzono. W trakcie ostatnich lat poza oczywistymi
badaniami antropologicznymi, wykonano serię dodatkowych analiz
także przy użyciu tomografii
komputerowej i rezonansu
magnetycznego.
Interesujące było odkrycie w kości piszczelowej – łagodnej,
być może bezobjawowej postaci nowotworu
–
kostniaka
śródkostnego.
Wyniki badań
z
tomografii były z kolei
bazą do wykonywania
trójwymiarowej kopii czaszki metodą
druku przestrzennego.
Tomografia
komputerowa czaszki posłużyła również do wykonania modelu twarzy,
a ten został wykorzystany
przez artystę rzeźbiarza,
do opracowania modelu z
gliny. Końcowym efektem
tych prac, jest pełnopostaciowy manekin, o budowie fizycznej i rysach twarzy odtworzonych
na podstawie przeprowadzonych
analiz. Indywidualne cechy takie
jak włosy, broda, czy zmarszczki
dostosowane zostały do szacowanego wieku „Wojownika”. Postać
ta, wyposażona w rekonstrukcje
odkrytych w grobie przedmiotów,

Rogalin, grób nr 10 „Wojownika”
foto: A. Hyrchała

Rekonstrukcja twarzy wykonana
w glinie, jako wzór do przygotowania
głowy manekina (wg J. Szynkarczuk)
jest jednym z podstawowych elementów ekspozycji.
Szczególnie ważne, ale również obiecujące w perspektywie
dalszych badań, są wyniki badań genetycznych prowadzonych
przez dr Monicę Abreu-Głowacką.
Badania kopalnego DNA (aDNA)
dostarczają ogromnej ilości informacji i coraz częściej pozwalają na rozstrzygnięcie kwestii,
w których tradycyjna antropologia
fizyczna jest bezsilna. Częściowe
wyniki badań genetycznych wyjaśniły jednoznacznie kwestie płci
osobników młodocianych i dzieci,
u których cechy wykazujące dymorfizm płciowy w zakresie elementów szkieletu nie są wyraźnie
ukształtowane. W wielu przypadkach udało się wykazać pokrewieństwo pomiędzy poszczególnymi osobami, złożonymi w grobach.
W pięciu przypadkach stwier-

dzono z dużym prawdopodobieństwem, że porównywane osoby
mogły być rodzeństwem. Najbardziej spektakularne wyniki do tej
pory uzyskano podczas badania
szczątków z grobów 9 (chłopiec
w wieku ok. 7–9 lat) i 10A
– „Wojownik” (wiek ok. 47
lat), a mianowicie analiza
markerów STR usytuowanych na chromosomie Y,
które przekazywane są
z ojca na syna, wykazały
identyczny haplotyp pomiędzy badanymi mężczyznami, co wskazuje, że mogli
oni mieć tego samego przodka
w linii męskiej i tym samym mogli
być braćmi lub kuzynami.
Prezentowana chełmskim muzeum od 19 stycznia do 25 marca 2016 roku wystawa „Wojownik
i księżniczka”, to połączenie tradycyjnej archeologii z wynikami
interdyscyplinarnych badań z zakresu medycyny sądowej, odontologii, genetyki, inżynierii wirtualnej. To również prezentacja
innych dziedzin, wspierających
archeologię – geografii i geomorfologii, geofizyki i informatyki.
Ważnym elementem pozwalającym na prezentację zwyczajów
pogrzebowych kultury strzyżowskiej, są plastyczne rekonstrukcje
pochówków autorstwa Mirosława
Kuźmy.
Równolegle do czasowej wystawy „Wojownik i księżniczka”,
eksponowane są ilustracje pochówków m.in. z Danii, Szwecji,
Islandii, Anglii i Polski, powstałe w wyniku współpracy artysty
z Leszkiem Gardełą, w ramach
wystawy – „Mirosław Kuźma. Archeologia i Sztuka”.
Towarzyszący wystawie obszerny katalog jest do nabycia w
siedzibie muzeum, przy ul. Lubelskiej 57 w Chełmie.
Anna Hyrchała,
Bartłomiej Bartecki
Muzeum im. ks. St. Staszica
w Hrubieszowie

14

c h e ł m S k i r y nek w y dawn i cz y
popularnych przewodników po
Chełmie i regionie. Książka jest
uzupełnieniem dotychczasowych
opracowań twórczości tych trzech
wybitnych regionalistów, a ukazała się z okazji 105-lecia powstania
Oddziału PTK-PTTK w Chełmie.

Autor: Zbigniew S. Lubaszewski
Tytuł: Chełmscy krajoznawcy. Kazimierz Janczykowski, Stanisław
Skibiński, Konstanty Prożogo
Format: B-5 (170x240)
Stron: 48
Rok: grudzień 2015
Wydawca: Wydawnictwo TAWA
Taurogiński Waldemar
ISBN 978-83-65452-00-9
Oprawa: miękka
Publikacja przypomina znakomite
postaci trzech chełmskich krajoznawców, a w szczególności ich
aktywność publicystyczną. Obok
biogramów zamieszczono bogatą
bibliografie ich dorobku pisarskiego: publikacje książkowe i wykazy
artykułów prasowych. Ich zasługi
dla chełmskiego krajoznawstwa
są nieocenione. Kazimierz Janczykowski tworzył jego podwaliny
i był niekwestionowanym autorytetem i znawcą regionu, Stanisław Skibiński zajmował się działalnością badawczą, obejmującą
historię, etnografię, archeologię
i przyrodę ziemi chełmskiej,
a Konstanty Prożogo zasłynął
przede wszystkim jako autor

Autor: Dorota Grzesiak
Tytuł: Wyspa Garbów i inne
bajki
Format: A-4 (210x295)
Stron: 40
Rok: 2016
Wydawca: Wydawnictwo TAWA
Taurogiński Waldemar
ISBN 978-83-62638-91-8
Oprawa: miękka
Wybór bajek, baśni dla dzieci młodej lubuskiej autorki Doroty Grzesiak, laureatki Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka – Siedliszcze 2014.
Książka opowiada o dziecięcych
marzeniach i przygodach m.in.
wędrującej po świecie dziewczynki, która za gościnę śpiewa
i opowiada o aniołach i demonach,
o Niebie i Piekle, o Bogu. Dla niektórych to opowieści jak bajki, ale

wszystkich urzeka ich przesłanie,
brak przemocy i wiara w ludzką
dobroć.

Autor: Janusz P. Krzywicki,
Zbigniew S. Lubaszewski
Tytuł: Chełmianie w Powstaniu
Warszawskim
Format: B-5 (170x240)
Stron: 56
Rok: grudzień 2015
Wydawca: Wydawnictwo TAWA
Taurogiński Waldemar
ISBN 978-83-65452-01-6
Oprawa: miękka
Książka zawiera noty biograficzne
96 uczestników powstania warszawskiego, którzy urodzili się
w Chełmie lub na terenie obecnego powiatu chełmskiego, albo
dla których ziemia chełmska była
miejscem nauki, pracy czy służby
wojskowej. W publikacji uwzględniono również tych powstańców, którzy po II wojnie światowej zamieszkali lub przebywali
w Chełmie. Pojedyncze biogramy
uświadamiają czytelnikowi dramat ludności cywilnej okupowanej Warszawy, tragizm samotnej
i beznadziejnej walki, bestialstwo

okupanta, a jednocześnie bohaterstwo zwykłych ludzi. Pamięć
o tych ludziach powinna służyć
kształtowaniu świadomości historycznej przede wszystkim młodego pokolenia i uczyć właściwych
postaw wobec krzywdy wyrządzanej każdemu człowiekowi lub
narodowi.

Autor: Stanisław Szymanko
Tytuł: Moje drugie serce
Stron: 62
Rok: 2015
Wydawca: Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Chełmie
ISBN 978-83-930918-5-0
Oprawa: miękka
Książka przede wszystkim dla
pasjonatów myślistwa. Autor jest
członkiem Polskiego Związku
Łowieckiego. Odznaczony Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej
i Krzyżem Kawalerskim, Złotym
Krzyżem Zasługi oraz Medalem
„Za zasługi dla łowiectwa okręgu
chełmskiego.

W połowie stycznia, w Chełmskiej Bibliotece Publicznej miała miejsce promocja XIX tomu Rocznika Chełmskiego. W najnowszej publikacji, na ponad
pięciuset stronach, znajdziemy artykuły, recenzje i materiały przygotowane
przez kilkudziesięciu autorów. Wśród
nich znalazło się sześć artykułów historyków i politologów ukraińskich
reprezentujących ośrodki naukowe:
Czerniowce, Ługańsk i Konotop.

W najnowszym tomie są też między innymi
publikacje Andrzeja Bron ickiego i Jana Gurby
„Makroregion włodawski w prahistorii i wczesnym średniowieczu”, Natalii Jędruszczak „Podsumowanie badań archeologicznych prowadzonych przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w
Wojsławicach, Mariana Janusza Kawałko „Stan
zamku krupskiego i dóbr do niego przyległych
po wojnie polsko-szwedzkiej 1655-1660”, Stanisławy Rudnik „Osiedle Dyrekcja w Chełmie
– historyzm i modernizm w urbanistyce i archi-

foto: ChBP

Kolejny tom rocznika
tekturze” i Adama Puławskiego „Antysemickie
jednodniówki na chełmskim rynku wydawniczym (1929-1939).
W XIX tomie przywrócony został ponownie
dział Człowiek i Środowisko zawierający pięć
artykułów, których autorami są pracownicy
naukowi oraz studenci Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Chełmie. W publikacji
znajdziemy też zdjęcia z uroczystości oddania
do użytku - po 30 latach budowy – nowego
gmachu Chełmskiej Biblioteki Publicznej.
W ubiegłym roku zmarł członek komitetu redakcyjnego rocznika – prof. dr hab. Albin Koprukowniak. Jego sylwetkę autorzy zaprezentowali w dziale Z Żałobnej Karty.
(sad)
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REKLAMA

RECYKLING ODPADÓW
TRAFIAJĄCYCH DO ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Kontynuujemy cykl o wysegregowanych z odpadów w ZPOK surowcach wtórnych. Poprzednio pisaliśmy już o stłuczce szklanej,
tworzywach sztucznych, oponach samochodowych, opakowaniach
aluminiowych.

Materiał promocyjny sponsora głównego wydania - PGO CHEŁM

ELEKTROŚMIECI (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to nieużywane, popsute urządzenia elektryczne i elektroniczne
–komputery, zabawki i gadżety elektryczne, stare pralki i lodówki,
zużyte baterie, świetlówki. Są to odpady niebezpieczne, bo zawierają trujące i niebezpieczne substancje chemiczne takie jak freon,
rtęć, ołów. Przy niezachowaniu należytej ostrożności mogą stać
się one zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie
poddane procesom odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania
trujących substancji. Po przerobieniu elektroodpadów uzyskujemy
kilkanaście różnych frakcji surowcowych. Z materiałów takich odzyskuje się wiele cennych surowców do ponownej produkcji m.in.
urządzeń elektrycznych. W dalszych procesach technologicznych
oraz w rafineriach metali odzyskuje się: cynę, miedź, metale szlachetne, metale ziem rzadkich.
Do elektrośmieci zaliczamy:
1. wielkogabarytowe urządzenia AGD (lodówki, pralki, mikrofalówki, urządzenia wentylacyjne),
2. małogabarytowe urządzenia AGD (odkurzacze, żelazka, miksery),
3. sprzęt oświetleniowy (lampy fluorescencyjne, sodowe),
4. zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (gry komputerowe,
urządzenia do uprawiania sportów z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi),
5. przyrządy do nadzoru i kontroli (czujniki dymu, termostaty, panele sterownicze),
6. sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, drukarki, kalkulatory, telefony, komórki),
7. sprzęt audiowizualny (radioodbiorniki, telewizory, kamery),
8. narzędzia elektryczne i elektroniczne
(wiertarki, piły, urządzenia spawalnicze),
9. wyroby medyczne (sprzęt do radioterapii,
do badań kardiologicznych, do dializoterapii, laboratoryjny),
10. automaty (do wydawania napojów gorących i zimnych, puszek,
butelek; bankomaty).

Co znajduje się w elektrośmieciach?
Rtęć – zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jeśli trafi do zbiorników wodnych, a później przeniknie do mózgu człowieka lub zwierząt, może spowodować zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.
Kadm – zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych zaburza
czynności nerek, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje
zmiany nowotworowe.
Związki bromu – stosowane są w komputerach. Po przeniknięciu
do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.
R-12 – czyli freon to gaz syntetyczny. W klimatyzatorach i lodówkach pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak nadal jest spotykany w produktach
starszego typu.
Azbest – używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych
m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest przyczyną
wielu chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc.
PCB (związki chemiczne) – pełnią w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące. Po dostaniu się do wód gruntowych
przenikają do gleby i atmosfery, a następnie do tkanki tłuszczowej
ludzi i zwierząt. Powodują m.in. uszkodzenia wątroby, osłabienia
odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne.
Ołów – wykorzystywany jest w elektronice jako składnik stopów
lutowniczych i szkła kineskopowego. Ma właściwości toksyczne i rakotwórcze. Wchłonięty do organizmu najpierw dostaje się
z krwią do wątroby, płuc, serca i nerek.
Chrom – jest stosowany do powlekania elementów metalowych,
aby uchronić je przed korozją. Zatrucie chromem objawia się zaburzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego.
Obecnie w kraju istnieje wiele wyspecjalizowanych firm zajmujących się odzyskiem różnych materiałów z elektroodpadów.
PGO Sp. z o.o. w Chełmie zorganizowało dwa punkty zbiórki ZSEE.
Jeden znajduje się w Chełmie przy ul. ks. P. Skargi 11, a drugi
w ZPOK w Srebrzyszczu. Mieszkańcy zużyty sprzęt mogą oddać
bezpłatnie do punktu zbiórki w Chełmie, zaś przedsiębiorcy i instytucje publiczne odpłatnie do ZPOK.
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Jubileuszowo w Atelier

Koncert Marka Andrzejewskiego
AKUSTYCZNIE, to najnowsza propozycja Galerii Atelier. Na scenie
artysta wystąpi wraz z Katarzyną Wasilewską (skrzypce, śpiew)
oraz Jakubem Niedoborkiem (gitara klasyczna, instrumenty strunowe). Koncert jest biletowany.
Muzycznemu wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa fotografii
Ryszarda Karczmarskiego ,,Miejsca oswojone”. Koncert i wystawa
organizowane są w ramach jubile-

z kulturalnego kalendarza

uszu 20-lecia powstania galerii.
Galeria Atelier, 8 kwietnia,
godz. 19.00

Skubas w Strzesze u Wojciecha

Kompozytor, gitarzysta i wokalista o pięknej i niepowtarzalnej
barwie głosu. Artysta niepokorny
i zadziorny. Ceniony za autentyczność, prostotę i talent do tworzenia niebanalnych piosenek. Skubas
ponownie wystąpi w Chełmie.
Muzyka Skubasa to niezwykle
klimatyczne, akustyczne gitarowe brzmienia o lekko folkowym,
grunge’owym charakterze. Artysta w swoich autorskich kompozycjach łączy brudne, gitarowe riffy
z melancholijnym wokalem, tworząc nostalgiczne, melodyjne piosenki. Podczas koncertów stawia

przede wszystkim na atmosferę
i przestrzenne dźwięki. Grał na
wszystkich znaczących polskich
festiwalach (Open’er, Jarocin, Męskie Granie, Warsaw Orange Festival, Oświęcim Live Festival).
Otrzymał nominację do Fryderyków 2013 i 2014 w kategoriach
Debiut Roku, Płyta Roku oraz
Utwór Roku za single „Linoskoczek” i „Nie mam dla ciebie miłości...” (utwór ma obecnie ponad 5
mln wyświetleń na YouTubie). AN
Strzecha u Wojciecha
10 kwietnia, godz. 19.00

Wkrótce w bibliotece

18 kwietnia – Otwarcie wystawy malarstwa Urszuli Bydlińskiej,
godz. 16.00, Galeria Nova ChBP. Wystawa dostępna będzie do 4 maja.
19 kwietnia - Internetowa premiera filmu o Powstaniu w Getcie
Warszawskim w ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”, godz.
12.30, sala widowiskowa ChBP.
6 maja – Otwarcie wystawy fotograficznej Pawła Klajnerta „Chełm.
Portrety Miasta”, godz. 17.00, Galeria Nova ChBP. Wystawa dostępna
będzie do 31 maja.
12 maja - Spotkanie literackie z Aliną Jahołkowską „10 lat twórczości
Aliny Jahołkowskiej”, godz. 17.00, sala widowiskowa ChBP.
23 maja - Żywa Biblioteka, Wypożyczalnia Główna ChBP.
2 czerwca - Promocja tomiku poetyckiego Krystyny Igras „Magia życia”
połączona z wystawą malarską, godz. 17.00, sala widowiskowa ChBP.

CHDK zaprasza

Zagra Luxtoropeda

Koncert jednego z najciekawszych polskich zespołów rockowych. Luxtorpeda powstała
w 2010 roku. Fanów ujęła połączeniem garażowo-punkoworockowych brzmień z życiowymi
tekstami.
3 kwietnia, godz. 19.00,
bilety 45 zł

Bałkańskie rytmy

To będzie już kolejny niezwykle
energetyczny koncert w wykonaniu Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Chełmskiej. W programie
tradycyjne melodie Serbii, Macedonii, Grecji, Bułgarii i Rumunii.
9 kwietnia, godz. 18.00,
bilety 20 zł

Kabaret Hrabi - Tak, że o”
Kabaret Hrabi, zaprezentuje się
chełmskiej publiczności w swoim

najnowszym programie.
To trzeba zobaczyć!
14 kwietnia, godz. 17.00 i 20.00,
bilety: 60 zł i 50 zł.

4 Pory RoQ – koncert:
Chełmski zespół 4 PORY ROQ
zaprasza na muzyczną ucztę.
Podczas koncertu, obok dobrze
znanych utworów, muzycy zaprezentują materiał z nowej płyty,
nad którą właśnie pracują.
15 kwietnia, godz. 19.00,
bilety 20 zł

Wesoła lokomotywa

Muzyczne widowisko dla dzieci
i rodziców. Dobra zabawa okraszona znanymi piosenkami. Muzyka na żywo w wykonaniu zespołu Truteń Show nie pozwoli
usiedzieć w fotelach.
17 kwietnia, godz. 13.00,
bilety 20 zł

Recital Adriana Wiśniewskiego

Piosenki broadwayowskie, kabaretowe i największe szlagiery muzyki
rozrywkowej wybrzmią w wykonaniu wybitnego aktora i wokalisty Adriana Wiśniewskiego – gwiazdy studia Accantus. Piosenkarz współpracuje m.in. z Teatrem Muzycznym
„Capitol” we Wrocławiu, Teatrem
Narodowym i Teatrem Rampa
w Warszawie. Oprawę muzyczną
zapewni recitalowi pianista Adam
Sychowski.
Na recitalu Adriana usłyszeć
będzie można piosenki w różnym
klimacie, z których każda opowiada oddzielną historię, pozwala
poczuć odrębny klimat i umożliwia
wykonawcy wcielenie się w nową
rolę. Choć mowa o „recitalu”, artyście tak naprawdę najbardziej
zależy na „spotkaniu”. Chce, żeby
wszyscy słuchacze mogli poczuć
się z nim swobodnie i po prostu
dobrze się bawić.
ChDK, 14 maja, godz. 19.00
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.

gazeta dostępna w :

