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Obraz autorstwa Stanisława Dobrowolskiego 
wykorzystany na okładce książki 
Arkadiusza Sanna pt. „Biały Kamyk”

Waldemar Taurogiński

Biały kamyk
  Arkowi

Słyszałem szelest znanych stronic
odwracanych na kolejne boki
Słyszałem odgłosy przelotnych ptaków
śpiewy psalmów i wiatr niepowrotny

Widziałem obrazy pocięte w pojedyncze minikadry
i zagubione kroki na piaszczystych szlakach
z trzosami wiatrów i wywróconymi kaletami 
Widziałem jak siał słowa i wykuwał myśli
 
I czułem jak drżało serce poety
już niezagubione
jak zastygało w południe ciszą
budzącej się wiosny

tylko silniejszy niż zwykle był
uścisk jego dłoni
i głębsze niż zwykle
spojrzenie

Choć młyny Boże mielą powoli poeta wiedział
że tylko On obmyje jestestwo jego w błękitnym
nurcie Jordanu i przyozdobi go jak Naamana do
nowego życia 

i dam mu biały kamyk
a na kamyku wypisane 
imię nowe
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Artysta Oganes Kazarian został uho-
norowany odznaką „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. Nadaje się ją oso-
bom wyróżniającym się w tworzeniu, 
upowszechnianiu i ochronie kultury.

To zaszczytne odznaczenie Kazarian odebrał 
w maju w siedzibie Związku Artystów Plasty-
ków w Pile, z rąk prezesa związku Wacława 
Kubskiego.

- To była dla mnie wielka i bardzo miła nie-
spodzianka. Nie spodziewałem się takiego wy-
różnienia, ale cieszę się bardzo, bo to znaczy, 
że moja praca została doceniona – mówi ar-
tysta.

Urodzony w Armenii Oganes Kazarian od 
1992 r. mieszka i tworzy w Polsce. W Uhrze 
nieopodal Chełma, wraz z żoną Teresą prowa-
dzi Dom Pracy Twórczej.

Od 1994 należy do Związku Artystów Plasty-
ków z siedzibą w Pile. Jest też wiceprezesem 
chełmskiej filii tego związku.

W Uhrze stworzył własną galerię sztuki 
współczesnej. Tam też można oglądać m.in. 
jego prace. Kazarian w ubiegłym roku obcho-
dził 30-lecie pracy twórczej.      (red)

Młodsza grupa 
Z e s p o ł u  P i e -
śni i Tańca Zie-
mi Chełmskiej 
zaję ła pierw -
s z e  m i e j s c e  
w swojej kate-
gorii wiekowej  
w X V I  Woje -
wódzkim Prze-
glądzie Zespołów 
Tańca Ludowego 
Włodawa 2016. 
Grupa trenująca 
na co dzień pod 
okiem Marioli 
Piędzi, podczas 
występu zapre-
zentowała wią-
zankę tańców 
chełmskich.

Wielki sukces Agnieszki Derlak. Po-
chodząca z Chełma jazzowa pianist-
ka otrzymała Fryderyka - nagrodę 
Akademii Fonograficznej, w kategorii 
Jazzowy Debiut Roku.
Wręczenie Nagród miało miejsce 20 kwietnia 

podczas 22. Gali Akademii Fonograficznej Fry-
deryk 2016 w Teatrze Polskim. Statuetki przy-
znane zostały w 8 kategoriach muzyki rozryw-
kowej oraz 3 kategoriach jazzowych. Warto 
zaznaczyć, że w kategorii Jazzowy Debiut Roku 
po raz pierwszy w historii statuetka trafiła do 
trzech, z pięciu nominowanych artystów. Obok 
Agi Derlak Fryderyka odebrali także Agnieszka 
Wilczyńska i Krzysztof Lenczowski.

Aga Derlak Trio (funkcjonującej kiedyś pod 
nazwą Derlak/Trąbczyński/Szablowski Trio) 
powstało w grudniu 2012 roku z inicjatywy 
pianistki – Agnieszki Derlak. W składzie, poza 
Agą grającą na fortepianie, są kontrabasi-
sta Tymon Trąbczyński i Bartosz Szablowski  
– perkusja.

Zespół wykonuje przede wszystkim autor-
skie utwory. Zespół wydał w tym roku swoją 
debiutancką płytę „First Thought”.         red
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s u k c e s y

Monika Spodniewska, uczestniczka pracowni 
plastycznej Color Wheel zajęła pierwsze miej-
sce w konkursie plastycznym  „Moja Przygoda 
w Muzeum”. Dziewczynka zwyciężyła w grupie 
wiekowej 7-9 lat.

Na konkurs Monika wykonała pracę graficz-
ną - linoryt barwny na płytę traconą pt. „Czasy 
dawne”, oraz abstrakcję geometryczną i pracę 
przestrzenną.

Wszystkie trzy prace zakwalifikowały się do 
etapu krajowego konkursu, którego krajowym 
organizatorem jest Muzeum Okręgowe w To-
runiu.

Monika Spodniewska szlifuje swój artystycz-
ny talent z pomocą artysty plastyka Elżbiety 
Krzywickiej.           mc

Wiktoria Kozik, solistka z  Zespołu 
Tańca Jazzowego BALLO Młodzie-
żowego Domu Kultury w Chełmie 
zajęła pierwsze miejsce na XVII Wo-
jewódzkim Festiwalu Współczesnych 
Form Tanecznych. Impreza odbyła się  
7 maja w Puławach.

Wiktoria zaprezentowała swoją autorską 
choreografię  w kategorii taniec współcze-
sny. Pokonując wiele konkurentek z całego 
województwa zwyciężyła w swojej kategorii 
wiekowej do lat 13. Solistka przed startem w 
konkursie uczestniczyła w warsztatach tań-
ca współczesnego i jazzowego w PINEAPPLE 
DANCE STUDIO w Londynie. Na co dzień pra-
cuje pod kierunkiem Sabiny Englot.

Puławski sukces nie jest jedynym, jaki od-
niosła Wiktoria w tym sezonie. Pierwsze miej-
sce z choreografią „Samotność w tłumie” zaję-
ła także podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu 
Tańca Nowoczesnego i Współczesnego Biała 
Podlaska 2016.            mc

Zwycięska Murawina

Przegląd odbył się 11 czerwca we Włodawskim Domu Kultury. To jedyna tego rodzaju impreza 
skierowana do dzieci i młodzieży na Lubelszczyźnie. Jej celem jest prezentacja i upowszechnia-
nie dorobku artystycznego zespołów, ochrona tradycji regionu, promowanie twórczości muzycz-
nej i tanecznej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami.               red

Fryderyk 
dla Agnieszki

Złota Wiktoria

Sukces młodej 
artystki

Medal dla 
Oganesa Kazariana
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Od 20 lat fotograf Ryszard 
Karczmarski wzbogaca 
chełmską kulturę kolejny-
mi wystawami, koncertami 
i warsztatami. To dowód na 
to, że formuła Galerii Ate-
lier, jaką stworzył przy ul. 
Lwowskiej, sprawdziła się 
i wrosła w kulturalny i spo-
łeczny pejzaż Chełma.

- Ta galeria stale się rozwijała – 
mówi pan Ryszard. - Jako pasjo-
natowi fotografii zależało mi, aby 
przede wszystkim służyła promo-
cji tej dziedziny sztuki i ciekawych 
fotografików. Jak na gospodarza 
przystało, na inauguracyjnej wy-
stawie w maju 1996 r. pokazałem 
swoje prace. Później przyszła kolej 
na moich przyjaciół z Fotoklubu 
Ziemi Chełmskiej, po czym arty-
stów z innych ośrodków w kraju.

Na początku galeria mieściła się 
w jednym pomieszczeniu wydzielo-
nym ze znanego w mieście zakładu 
fotograficznego Karczmarskiego. 
Bywało jednak, że na wernisaże 
przychodziło tylu ludzi, że nie tyl-
ko w galerii, ale w całym zakładzie 
brakowało dla wszystkich miejsca. 
Goście, aby w dniu otwarcia wy-
stawy obejrzeć fotogramy, musieli 
czekać w kolejce. Stąd wziął się 
pomysł, by galerię przenieść do 
większej przestrzeni i tak też się 
stało. Po sąsiedzku panu Ryszar-
dowi udało się kupić dawną świetli-
cę jeszcze po przedwojennej firmie 
Dratt i Spółka, po czym zaadapto-
wać ją na cele kulturalne.

- Dokupioną nieruchomość 
trzeba było jakoś spoić z domem, 
jaki odziedziczyłem po rodzicach 
– mówi Karczmarski. – Architekt 
Marek Zajdek i konstruktor Janusz 
Malinowski stanęli na wysokości 
zadania. Z dobrze skrywaną iryta-
cją i podziwu godną cierpliwością 
tolerowali i uwzględniali moje ko-
lejne pomysły na zagospodaro-
wanie kompleksu. Bardzo jestem 
zadowolony z efektu ich pracy  
i uważam, że obaj mają swój udział 

w wykreowaniu kulturalnego przy-
stanku na mapie Chełma.

Pan Ryszard jest przekonany, 
że pomieszczenia dawnej świetli-
cy wykorzystywanej przez zało-
gę Dratta, po czym powojennego 

Agrometu, przez lata przesiąkły 
kulturą. W końcu to w jej prze-
strzeni między innymi występował 
Teatr Ziemi Chełmskiej i prezen-
towało się wielu innych artystów. 
Utrwalił się swoisty genius loci, 
który do dziś wydaje się być od-
czuwalny.

- Być może właśnie dzięki temu, 
nawet najskromniejsze spotka-
nia w Galerii Atelier odbywały się  
w znakomitej atmosferze i wyzwa-
lały emocje u uczestników – mówi 
Karczmarski. – To też kapitał i po-

tencjał naszej galerii.
Karczmarski, kiedy przenosił 

swoją galerię z przyzakładowego 
kąta do nowego pomieszczenia, był 
już prezesem Okręgu Lubelskiego 
Związku Polskich Artystów Foto-

grafików. Dlatego też rozbudowana 
Galeria Atelier automatycznie sta-
ła się siedzibą i wystawienniczym 
salonem Związku. Kolejnym jego 
krokiem było powołanie Fundacji 
Wspierania Kultury „Na styku”.

- Fundacja daje możliwość po-
zyskiwania środków na działalność 
galerii – tłumaczy pan Ryszard.  
- Zaczęło nam ich brakować szcze-
gólnie po tym, jak zgodnie z cela-
mi, jakie Fundacja sobie postawiła, 
zaczęliśmy zapraszać do Chełma 
twórców z Ukrainy. Niestety, jak 
dotąd nie udało mi się znaleźć spo-
sobu na to, aby instytucje finansu-
jące kulturę po obu stronach Bugu, 
doceniły potencjał i możliwości na-
szej fundacji. Nie pomogła nawet 
wizyta w galerii dwóch konsulów, 
polskiego z Łucka i ukraińskiego z 
Lublina. Dlatego wciąż poszukuję 
gotowych do współpracy anima-
torów kultury z zacięciem mene-
dżerskim. Ze swojej strony oferuję 
przede wszystkim bazę i otwartość 
na wszelkiego rodzaju oryginalne 
pomysły.

W ciągu 20 lat Galeria Ate-
lier pełniła też rolę kulturalnego 
przytuliska. Przez pięć lat pod jej 
dachem swój kąt miał Chór Party-
chóra Ansamble Krzysztofa Were-

sińskiego. Spotykali się tam także 
poeci z grupy Lubelska 36. W gale-
rii dobrze się czuli także chełmscy 
i lubelscy bardowie. Zgodnie z in-
tencją założyciela ta przestrzeń od 
początku miała być jednak przede 
wszystkim świątynią dobrej fo-
tografii i mistrzów tej dziedziny 
sztuki.

- Jako prezesowi Okręgu Lubel-
skiego Związku Polskich Artystów 
Fotografików zależało mi na pro-
mowaniu utalentowanych adep-
tów fotografii, ale też goszczeniu 
u siebie takich mistrzów jak Paweł 
Pierściński, współtwórca szkoły 
kieleckiego krajobrazu, Leszek 
Mądzik, kreator Sceny Plastycz-
nej KUL, Krzysztof Hejke, Mariusz 
Wideryński, czy Sergiusz Sachno 
– mówi Karczmarski. – Ich wysta-
wy i osobista obecność też spro-
wadzała się do swoistych warsz-
tatów, z których chełmscy adepci 
fotografii mogli czerpać do woli.  
I o to mi chodziło.

Już jesienią Karczmarski planu-
je zaprosić do Chełma wszystkich 
dotychczasowych gości po to, aby 
każdy z nich pokazał próbkę tego, 
co zrobił od czasu chełmskiej pre-
zentacji swoich prac. Ma to być  
z jego strony także podzięką za to, 
że w przeszłości zgodzili się przy-
jąć jego zaproszenie i spotkać się 
też z mieszkańcami Chełma. Jako 
aktywny członek Fotoklubu Ziemi 
Chełmskiej pamięta też o zbliża-
jącej się 55 rocznicy istnienia tej 
niezależnej od nikogo formacji. 
Gotowy jest z tej okazji uchylić 
drzwi swojej galerii dla kolegów  
i przyjaciół.

Jubileuszowe uroczystości zwią-
zane z 20-leciem Galerii Atelier 
odbyły się 8 kwietnia. Towarzyszą-
cą im wystawę prawem sprawcy 
i gospodarza pan Ryszard zare-
zerwował dla siebie. Tym razem 
pokazał prace wykonane kamerą 
otworkową pod wspólnym tytułem 
„Miejsca oswojone”. W ten sposób 
nawiązał do swojej wystawy, która 
zainaugurowała działalność galerii. 
Poza wernisażem gościnnie wystą-
pił także zaprzyjaźniony z chełm-
ską galerią Marek Andrzejewski  
z Katarzyną Wasilewską i Jakubem 
Niedoborkiem.

Jacek Barczyński
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Ryszarda Karczmarskiego miejsce oswojone
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Festiwal Kolory Muzyki poja-
wi się zamiast starej i już chyba 
mało atrakcyjnej dotychczasowej 
formuły Dni Chełma. Jak tłumaczą 
władze miasta, zastąpienie trady-
cyjnych Dni Chełma  takim roz-
ciągniętym w czasie festiwalem, 
to efekt wsłuchiwania się w opinie 
mieszkańców.

Zapraszając wykonawców or-
ganizatorzy zadbali też, aby re-
prezentowali oni nie tylko wysoki 
poziom, ale także różne gatunki 
muzyki. Wszystko po to, by festi-
wal trafił do jak największego gro-
na odbiorców. A tych odbiorców 
może być tym więcej, że impreza 
zbiega się w czasie ze Światowymi 
Dniami Młodzieży. Wtedy do Cheł-
ma przyjedzie młodzież z innych 
krajów. Niewątpliwie Festiwal Ko-
lory Muzyki uatrakcyjni im pobyt 
w naszym mieście. 

PROGRAM:

22 lipca – folk i hard rock

Enej 
Tego zespołu chyba nikomu nie 

trzeba przedstawiać.  Enej pod-
bił serca słuchaczy energetyczną 
mieszanką  folku, rocka i ska. Od 
czasu wygranej w „Must Be the 
Music”. Tylko muzyka, przy prze-
bojach, takich jak: „Radio Hello”, 
„Lili” czy „Kamień z napisem Love”  
bawiła się i bawi cała Polska.

Rdza 
Prawdziwa chełmska legenda 

sceny hard rockowej. Od mo-
mentu powstania w 1981 roku 
nie schodzi z raz obranej drogi. 
Świetni instrumentaliści, niezwy-
kły wokalista, potężne rockowe 
riffy i trafiające do serca teksty 
piosenek sprawiają, że z upływem 
lat Rdza staje się jeszcze lepsza.

23 lipca – country i 
poezja śpiewana

Babsztyl 
Jeden z naj-

bardziej znanych 
polskich wyko-
nawców muzyki 
country, bez 
którego 
żaden 
mrą-
gow-

ski Piknik nie mógłby się obyć. 
Przeboje zespołu, takie jak: „Hej, 
przyjaciele, zostańcie ze mną”, 
„Kiedy góral umiera” oraz „W siną 
dal”  towarzyszą nam od wielu 
lat. Aktualnie Babsztyl występuje 
wspólnie z Czarkiem Makiewiczem, 
autorem nieoficjalnego hymnu 
Pikniku Country – „Wszystkie dro-
gi prowadzą do Mrągowa”.

4 Pory Roq
Założony w 1992 roku w Cheł-

mie zespół jest laureatem wielu 
nagród na festiwalach i przeglą-
dach poezji śpiewanej, piosenki 
studenckiej i turystycznej.  Muzy-
ka jest dziełem autorskim grupy, 
a teksty pisze wokalistka Ania Bo-
bruś-Chołota.  Formacja wykonu-
je poezję śpiewaną, jednocześnie 
próbując delikatnych modyfikacji 
tego gatunku, w stronę muzyki 
jazzowej, bluesowej i swingu.

29 lipca – reggae i pop 

Bednarek 
Kamil Bednarek to bez wąt-

pienia najbardziej interesujący 
polski wykonawca z kręgu muzy-
ki reggae i dancehall.  Od czasu 
wydania debiutanckiej, multipla-
tynowej płyty „Szanuj” kolejnymi 
świetnymi utworami szturmuje 
listy przebojów. „Cisza”, „Chwile 
jak te”, „Chodź ucieknijmy” czy 
najnowsza „Euforia” znane są dziś 
chyba każdemu.

Trabanda
Zespół  powstał w 2011 roku  

w Łodzi. Ich muzyka to fuzja popu 
z elementami funku, soulu, jazzu, 
disco i rocka. Członkowie zespołu, 
mimo różnych osobowości, tworzą 
zgraną ekipę, której nieskończona 
energia porusza nawet najbardziej 
opornych na dźwięki. Trabanda na 
koncertach to prawdziwy wulkan 

pozytywnej energii!

30 lipca – blues

Nocna Zmiana Bluesa
Od prawie trzydziestu 

pięciu lat udowadniają, 
że blues zawsze wygry-

wa. Zespół założony 
przez wirtuoza har-

monijki ustnej – 
Sławka Wierz-

cholskiego 
koncerto-

wał na 
najwięk-
szych 

scenach w Polsce i na całym świe-
cie. Swoimi występami otwierał 
koncerty, między innymi, B. B. 
Kinga i Blues Brothers.  

Nienasycenie
Zespół  powstał w Chełmie  

w roku 1993. Występował w wie-
lu miastach Polski zdobywając 
nagrody na bluesowych i rocko-
wych festiwalach. Ich muzyka to 
autorski blues-rock inspirowany 
brzmieniem lat sześćdziesiątych. 
Po niedawnej reaktywacji powra-
cają na chełmską scenę.  

5 sierpnia –  disco i disco polo

Akcent
Zenka Martyniuka, lidera ze-

społu znają wszyscy, nawet za-
gorzali przeciwnicy disco polo. 
Grupa, obecna na scenie od 1990 
roku, w swojej dyskografii ma 16 
albumów i liczne przeboje, m.in. 
„Moja gwiazda”, „Życie to są chwi-
le”, „Pszczółka Maja”, „Dziewczyna  
z klubu disco” czy niezwykle ostat-
nio popularne - „Przez twe oczy 
zielone”. W 2015 roku podczas XX 
Ogólnopolskiego Festiwalu Muzy-
ki Tanecznej w Ostródzie zespół 
otrzymał główną nagrodę za klip 
wszech czasów - „Przez twe oczy 
zielone”, a następnego dnia na 
tym samym festiwalu zdobył tytuł 
zespołu dekady.

Ricco 
Zespół wykonuje największe 

przeboje polskiej i zagranicznej 
muzyki tanecznej, od popu po-
przez dance aż po disco polo. Bez 
względu na okoliczności, zawsze 
potrafi porwać publiczność do 
wspólnej zabawy.

6 sierpnia – hip hop

Zeus
Zeus, właściwie Kamil Rutkow-

ski, to jeden z najpopularniejszych  
polskich raperów i hip – hopowych 
producentów muzycznych. Od mo-
mentu wydania debiutanckiego al-
bumu „Co nie ma sobie równych” 
zdobywa co raz większe uznanie 
w branży. O wielkiej popularności 
Zeusa świadczy fakt, że teledysk 
do utworu „Hipotermia” przekro-
czył już znacznie liczbę 16 mln od-
tworzeń na Youtube.

easy monday records
Artyści związani z wytwórnią 

easy monday records specjalizują 
się w szeroko pojętej muzyce hip 
- hopowej.  Nieustannie szukają 
inspiracji, nie pozwalają sobie na 
chybione wersy i proste bity. Na 
naszej scenie zagrają: Łabędź, 
Kinga Pędzińska oraz Kajson X 
Davidek. Gościem specjalnym bę-
dzie Andy z The Elements, pierw-
szego polskiego składu beatboxo-
wego. 

bart, red

To będzie bardzo muzyczne lato! W ramach Festiwalu Kolory 
Muzyki, na Placu Łuczkowskiego będzie można posłuchać 
przeróżnych gatunków muzyki: od popu, poprzez hard rock, 
reggae, country, bluesa, poezję śpiewaną, aż po hip – hop  
i disco. A to wszystko podczas trzech festiwalowych odsłon, 
w trzy kolejne letnie weekendy. 

M u Z y K A

Festiwal Kolory Muzyki

Była to już druga wizy-
ta chełmskiego muzyka 
Adama Białowiejskiego  
w Liverpoolu. 

Podczas pierwszej zwiedziliśmy 
Muzeum Beatlesów oraz zaliczyli-
śmy wycieczkę do domów, pubów i 
klubów w których mieszkali i śpie-
wali Beatlesi. Takim sztandaro-
wym klubem związanym z Beatle-
sami jest Cavern Club, w którym 
Beatlesi rozpoczynali swoją wielką 
karierę muzyczną i w którym wie-
lokrotnie później występowali.

Przed tą naszą drugą wizytą w 
Liverpoolu w kwietniu br. Adam 
wysłał e-maila do Cavern Clubu z 
propozycją występu z piosenkami 
zespołu Beatlesów. Propozycja zo-
stała przyjęta i Adam 11 kwietnia 
wystąpił przed gośćmi licznie od-
wiedzającymi to miejsce. W mini-
recitalu zaśpiewał cztery piosenki: 
I saw her standing there, Help, I 
need you, Here there and everey-
there.

Podczas pobytu w Liverpoolu 
wybraliśmy się na wycieczkę do 
północnej Walii na półwysep Llyn 
do polskiego Osiedla Penrhos, 
gdzie rezydują starsze osoby z 
polskim pochodzeniem, z rodzin 
wojskowych z czasów II wojny 
światowej, które wcześniej miesz-
kały w Wielkiej Brytanii. Zostali-
śmy tam poproszeni przez admini-
strację tego osiedla o zaśpiewanie 
polskich pieśni patriotycznych i 
piosenek z okresu międzywojen-
nego.

Na zakończenie kilkudniowego 
pobytu w Osiedlu Penhros, Adam 
wystąpił z koncertem piosenek 
Mariana Hemara pt. „Czy ty wiesz 
moja mała”.

Było to dla nas i dla słuchaczy 
ogromne przeżycie a „Czerwone 
maki na Monte Casino” doprowa-
dziły do wielkich wzruszeń, a na-
wet łez.

Wyraziliśmy - mimo wysokich 
kosztów  - chęć ponownego od-
wiedzenia Polskiego Osiedla Penh-
ros.

Ryszard Kosiński
tata Adama

Korespondencja z Liverpoolu

Adam 
śpiewał 
w 
Cavern 
Club
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17 kwietnia Zespół Tańca Jaz-
zowego BALLO z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Chełmie wziął 
udział w III Ogólnopolskim Festi-
walu Tańca „Taneczne Inspiracje” 
Biłgoraj 2016. Zespół Tańca Jaz-
zowego reprezentowały dwie gru-
py wiekowe: najmłodsza - BALLO 
JUNIOR i najstarsza BALLO I. Ju-
niorzy swoją choreografią pt „Pi-
dżama party” zdobyli „Nagrodę 
za radość na scenie”. Natomiast 
dziewczęta z najstarszej, repre-
zentacyjnej formacji przywiozły 
z festiwalu dwa trofea. Pierwsze  

z nich to I miejsce w kategorii ta-
niec współczesny za spektakl ta-
neczny pt. „Lot 41”. Drugie, to na-
groda specjalna przyznana przez 
akustyków za efekty dźwiękowe. 
Autorką dwóch nagrodzonych 
choreografii ZTJ BALLO jest na-
uczycielka tańca jazzowego - Sa-
bina Englot.

Na kolejne sukcesy nie trze-
ba było długo czekać. 5 czerwca 
dziewczęta z Ballo I wzięły udział 
w XXV Lubartowskich Konfronta-
cjach Tanecznych o Puchar Bur-
mistrza Miasta Lubartów. Podczas 

zmagań konkursowych grupa  
w kategorii taniec współczesny 
zdobyła II miejsce za choreografię 
pt. „Ośmiornica” oraz wyróżnienie 
za układ pt. „Pod niebem Paryża”.

Dobra taneczna passa nie skoń-
czyła się w czerwcu. Cztery dni 
później przyszły kolejne sukcesy.

Tego dnia taneczny świat woje-
wództwa lubelskiego spotkał się 
w Ulanie-Majoracie. Został tam 
zorganizowany IX Wojewódzki 

Konkurs Zespołów Tanecznych  
o Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego. Chełm był re-
prezentowany przez dwa zespo-
ły. Jednym z nich był właśnie 
Zespół Tańca Jazzowego BALLO.  
W bloku taniec współczesny, gru-
pa BALLO II wywalczyła II miejsce 
choreografią pt. „Ocean”, nato-
miast najstarsza formacja BALLO 
I otrzymała I miejsce za spektakl 
taneczny pt. „Lot 41”.     mc

Kolejne trofea dla Ballo

Na festiwalu w Czechach 
Polskę reprezentowały 
oprócz Chełma, jedynie 
Szczecin, Wrocław i Wał-
brzych. Fotoniacy zmobi-
lizowali się do rywalizacji 
o najwyższe trofea. Przy 
tak znakomitym poziomie, 
werdykt jury  był dla na-
szych tancerzy sporą nie-

spodzianką. Formacja „Fo-
ton” zdobyła złoto, srebro 
i brąz! I miejsce – w ka-
tegorii show zajęła chore-
ografia „Say Something”, 
II miejsce – Formacja Di-
sco Dance Juniorzy, zaś III 
– musical „Chicago”.   

Natomiast Dziecięca 
Formacja Tańca Nowocze-

snego „Mały Foton” repre-
zentowała Chełm na Ogól-
nopolskim Festiwalu Dzieci 
i Młodzieży „Złote Baletki”. 
Ta jedna z najbardziej pre-
stiżowych  imprez tanecz-
nych odbyła się 21 maja w 
Opocznie. Do rywalizacji 
przystąpiło ponad 1000 
tancerzy z około 30 miast 
Polski. Konkurencje odby-
wały się w trzech katego-
riach tanecznych: disco 
dane, show dane i hip hop. 
Młodzi Fotoniacy zostali 
jednym z finalistów w ka-

tegorii show dance. 
Z kolei na XIII  Ogól-

nopolskim Turnieju Tań-
ca Nowoczesnego młodzi 
fotoniacy zostali jednym  
z finalistów w kategorii di-
sco dance oraz show dan-
ce. Jury doceniło  poziom 
techniczny naszych tan-
cerzy, którzy w kategorii 
show byli najmłodszą for-
macją w swojej kategorii 
wiekowej. 

W czerwcu Formacja 
Tańca Nowoczesnego Fo-
ton i Młodzieżowy Dom 

Kultury byli gospodarzami 
XI Mistrzostw Tańca No-
woczesnego w Chełmie.

Na scenie zaprezento-
wało się około 200 mło-
dych artystów. Oprócz 
gospodarzy turnieju  Klu-
bu „Foton”  publiczność 
podziwiała Zespół Tańca 
Jazzowego Ballo II, Klub 
Boogie Opus Twist, oraz 
grupy teatralne MDK. 

Były choreografie  
w klimacie tańca disco dan-
ce, musicalu, show dance  
i contemporary.         mc

Foton obsypany 
medalami

Trzy medale przywiozła z XV Międzynaro-
dowego Festiwalu „Hronowskie Jabłuszko”  
w Czechach  Formacja Tańca Nowoczesnego 
„Foton”. Grupa działa na co dzień w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Chełmie pod kierunkiem 
Joanny Wilkołaskiej.
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Pierwsza prezentacja miała 
miejsce w macierzystej pla-
cówce w 2014 roku, natomiast 
najnowsza jest prezentowana 
w Chełmskiej Bibliotece Pu-
blicznej przy ul. Partyzantów 
40 do 27 czerwca. Uroczyste 
otwarcie wystawy miało miej-
sce 8 czerwca.

Prezentowane prace po-
wstały w roku szkolnym 
2015/2016. Wystawa zróżni-
cowana wiekowo, przedstawia 
twórczość autorów od lat 5 do 
18. Rodzaj i dobór wypowiedzi 
artystycznej uzależniony zo-
stał od możliwości i zaintere-
sowań uczestników pracowni. 
Na wystawie można zobaczyć 
różnorodność tematyczną 
jak i różnorodność technik: 
malarstwo, pastel, rysunek, 
malarstwo olejne i akrylowe, 
linoryt. Dzieła młodych arty-
stów to piękny wielobarwny 
świat przełożony na język 
plastyczny. Geometria, mięk-
kość, zabawa linią i plamą 
barwną, dziecięcy sposób ob-
razowania sprawia wrażenie, 
że w tych pracach zapisał się 
na trwałe kawałek wyobraźni 
świata każdego z autorów.

Praktyczne  działania i wie-
le operacji, aktywizują, pobu-
dzają ciekawość, pasjonują 
młodych twórców. Skłaniają 
uczestników zajęć do orygi-
nalnych rozwiązań, pozwalają 
na eksperymentowanie, po-
budzają wyobraźnię. Nawet 
najprostsze motywy, nabie-
rają wartości artystycznej  
i własnego wyrazu. Tworzenie 
dostarcza dzieciom i młodzie-
ży przyjemności i satysfak-
cji, a przede wszystkim daje 

poczucie sukcesu, czego do-
wodem są te ,,małe dzieła”. 
Powstały one w różnym cza-
sie i w różnych momentach 
życia dzieci. Niektóre z nich 
to debiuty dziecięce, inne są 
dopracowane, dojrzałe tech-
nicznie, ale wszystkie zasłu-
gują na uznanie.

Oglądając wystawę jest się 
pod wielkim wrażeniem prac 
dzieci i młodzieży, które wy-
rażają swoje pomysły i uczu-
cia ze szczególną szczerością, 
jakiej mogą pozazdrościć im 
dorośli.

Na ekspozycję złożyły się 
pracę kilkudziesięciu młodych 
autorów. Oto oni: Eliza Skóra 
lat 5, Aleksandra Matejek lat 
7, Maja Chomik lat 7, Natalia 
Jarzynowska lat 7, Bartłomiej 
Syk lat 7, Hanna Pudłowska 
lat 7, Emilia Wójtowicz lat 7, 
Hanna Sawicka lat 7, Maja 
Niemiec lat 7, Martyna Lewan-
dowska lat 7, Ernest Gref lat 
7, Michał Szumski lat 8, Han-
na Fura lat 8, Erwin Fałkowski 
lat 8, Dominik Rak lat 8, Nata-
lia Kuczyńska lat 8, Katarzy-

na Szczepańska lat 8, Olimpia 
Tarczyńska lat 8, Aleksandra 
Łopuszyńska lat 8, Natalia 
Król lat 8, Mikołaj Stołpiak 
lat 9, Kordian Gugułka lat 
11, Wiktoria Masiakiewicz lat 
9, Wiktoria Stelmaszczuk lat 
9, Gabriela Czarnecka lat 9, 
Amelia Marciniak lat 9, Zu-
zanna Dyjak lat 9, Julia Topo-
rek lat 9, Maryla Zając lat 9, 
Julia Dylewska lat 10, Marty-
na Kociubińska lat 10, Hanna 
Kozłowska lat 10, Dominika 
Wojtacha lat 10, Agnieszka 
Duda lat 11, Martyna Łapiń-
ska lat 11, Kaja Dacka lat 11, 
Julia Skibińska lat 11, Anasta-
zja Koleniec lat 12, Aleksan-
dra Sawa lat 15, Katarzyna 
Bałuka lat 15, Maciej Fornal 
lat 15, Aleksandra Nowosad 
lat 15, Paula Grudka lat 15, 
Krzysztof Babiej lat 16, Zofia 
Płonkowska lat 16, Aleksan-
dra Dachnowska lat 16, Paula 
Głuszek lat 17, Anita Adamiec 
lat 17, Dominika Marek lat 18, 
Maja Ćwiek lat 18, Aleksandra 
Mikus lat 18.

            mc

R O Z M A I T O ś C I

Koncert charytatywny pod hasłem 
„Bo miłość przetrwa wszystko” był 
wzruszającym przedsięwzięciem na 
rzecz  małej, niezwykłej dziewczyn-
ki. Dla Lenki Cendlewskiej zagrali  
i zaśpiewali: Ewelina Kral, Adam Biało-
wiejski, Bogdan Depta i wielu innych, 
utalentowanych wykonawców.

Lenka ma zaledwie cztery lata. Od kilku mie-
sięcy zmaga się z nowotworem nerki, guzem 
Wilmsa. Dziewczynka przeszła trzy operacje. 
Mimo choroby i trudnego leczenia jest bardzo 
dzielna, zawsze radosna i uśmiechnięta. 

Koncert dla Lenki w sali widowiskowej 
Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pau-
liny Orsetti przygotowali: Samorząd Uczniow-
ski i Szkolny Klub Wolontariatu Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej „Razem” w Chełmie oraz 
ChBP.                         ap

„Społeczno-kulturowe uwarunkowania 
rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci  
i młodzieży” - to hasło VII Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej Współczesne Strategie 
i Wyzwania Edukacyjne. Wydarzenie  miało 
miejsce 9 maja w Chełmskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Marii Pauliny Orsetti.

Konferencja została zorganizowana przez 
Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową  i ChBP. Prelegen-
ci - przedstawiciele Białorusi, Czech, Słowa-
cji, Ukrainy oraz Polski zaprezentowali stan 
i perspektywy rozwoju czytelnictwa dzieci  
i młodzieży w swoich krajach. Uczestnicy po-
znali również projekty edukacyjne realizowane 
przez studentów.            ap

Od 8 do 15 maja w bibliotekach w całej 
Polsce odbywała się XIII edycja programu 
Tydzień Bibliotek. Głównym celem akcji była 
promocja czytelnictwa i bibliotek oraz podkre-
ślenie roli literatury w rozwoju intelektualnym 
społeczeństwa.  Nawiązując do tegorocznego 
hasła „Biblioteka inspiruje”, chełmska książni-
ca przygotowała szereg ciekawych propozycji 
z myślą o najmłodszych czytelnikach. Inspira-
cją były literackie przygody Kubusia Puchat-
ka. Kultowy miś o bardzo małym rozumku jest 
ulubioną postacią dzieci na całym świecie. 
Jego powiedzonka przeszły do kanonu najcie-
kawszych literackich cytatów, m.in. to: „My-
ślenie nie jest łatwe, ale można się do niego 
przyzwyczaić”.            ap

Koncert dla Lenki Tydzień 
z Kubusiem Puchatkiem

Z myślą o młodych 
czytelnikach

„Różnorodność” z pracowni ART-KRESKA
Już po raz drugi pod takim tytułem prezentowany jest dorobek artystyczny 
młodych twórców z pracowni „ART- KRESKA” Młodzieżowego Domu Kultury  
w Chełmie. Pracownię prowadzi Krystyna Rutyna.
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Muzeum to takie magiczne miejsce, gdzie przeszłość spo-
tyka się z teraźniejszością, a zabytki i słowa tam zdepono-
wane pomagają poznawać historię i kulturę społeczeństw. 
Tradycyjnie w maju chełmscy muzealnicy realizują działa-
nia, mające uczcić Międzynarodowy Dzień Muzeów, a które 
poprzedzają Noc Muzeów.

W bieżącym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów, 18 maja, 
odbyło się otwarcie dwóch wystaw czasowych, opracowanych przez ku-
stoszy chełmskiego muzeum. Publiczność została zaproszona do zwie-
dzania ekspozycji „Światłem miłości. Sztuka sakralna ze zbiorów Mu-
zeum Ziemi Chełmskiej”, która udostępniana jest do końca bieżącego 
roku, przy ul. Świętego Mikołaja 4. Można tutaj oglądać najciekawsze 
zabytki sakralne – obrazy, rzeźby, grafiki, księgi liturgiczne – przedsta-
wiające ikonografię Świętych Kościoła rzymskokatolickiego, greckoka-
tolickiego oraz Cerkwi prawosławnej. 

Nowo otwarta wystawa „Sztuka lat 70. XX wieku ze zbiorów Galerii 
72”, przy ul. Lubelskiej 55 , prezentuje dzieła współczesnych artystów 
polskich i zagranicznych ze zbiorów własnych muzeum, najbardziej 
reprezentatywny zespół obiektów, dokumentujących wiodące nurty  
w sztuce lat siedemdziesiątych XX wieku. Jest czynna do sierpnia 2016. 

Cenną imprezą (20 maja) było ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród laureatom konkursu „Moja przygoda w muzeum” oraz inscenizacja 
„Zostawcie nam czysty kawałek świata …” przygotowana przez uczniów 
i nauczycieli klas profilowanych Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Małego Księcia” w Chełmie.

Konkurs „Moja Przygoda w Muzeum” jest projektem międzynarodo-
wym, którego celem jest zwrócenie uwagi na działalność muzeów i po-
znanie ich zbiorów. Zgodnie z regulaminem konkursu uczestnik miał 
dokonać wyboru, co wywarło na nim największe wrażenie i przedsta-
wić to w swojej artystycznej wizji. W tym roku inspiracją dla młodych 
twórców były wystawy prezentowane w chełmskim muzeum: Świat to-
ruńskiego piernika, Julian Bajkiewicz – malarstwo, Ikony współczesne 
– Marcin Świąder OFM Cap, Skarby przyrody, Zielone i Białe, Wojownik 
i księżniczka, Zawa & Worpus – skrypty. Wpłynęło 190 przepięknych 
rysunków i form przestrzennych, z 23 przedszkoli i szkół Chełma i oko-
licy, m.in. z Rejowca, Rudy Huty, Kamienia, Uhra, Teresina, Żółtaniec, 
Sielca. Jury (przedstawiciele muzeum i mediów) przyznało nagrody 28 
uczestnikom, w trzech grupach wiekowych. Dodatkowo zostały wy-
różnione prace 17 młodych artystów przez dyrektora Muzeum Ziemi 
Chełmskiej oraz redaktora naczelnego Super Tygodnia Chełmskiego. 
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały zakwalifikowane do 
udziału w eliminacjach ogólnopolskich, organizowanych przez Muzeum 
Okręgowe w Toruniu. 

Ze świętem Międzynarodowego Dnia Muzeów ściśle wiąże się Noc Mu-
zeów. Europejska Noc Muzeów (The Europen Night of Museums) jako 
impreza kulturalna, podczas której udostępniane są muzea, galerie, in-
stytucje kultury w godzinach nocnych, obchodzona jest od 1997 roku. 
Pierwszy raz została zorganizowana w Berlinie, a następnie w innych 
miastach, m.in.: w Paryżu, w Amsterdamie. Obecnie jest organizowana 
w ponad 120 miastach Europy, najczęściej w majowy weekend poprze-
dzający Dzień Muzeów. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowa-
no w Muzeum Narodowym w Poznaniu w 2003, następnie w Krakowie  
w maju 2004 roku.

Trzeba przyznać, że nocne zwiedzanie muzeum spotyka się również 
z ogromnym powodzeniem wśród publiczności w Chełmie, gdzie X Noc 
Muzeów odbyła się 21 maja 2016. W programie imprez, przygotowa-
nych z tej okazji, miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy „Zenon Mi-

chał Jan Waśniewski – malarz, poeta, pedagog, żołnierz”, przedstawia-
jącej życie i twórczość artysty malarza, działającego w naszym mieście  
w latach 1921-1942. Ekspozycja, przygotowana została w oparciu  
o zbiory naszego muzeum oraz kolekcję prywatną. Przedstawia ona po-
nad 300 prac artysty oraz wiele fotografii archiwalnych i dokumentów.  
Stanowi część zadania, realizowanego w ramach programu Dziedzictwo 
kulturowe, priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych, dofinansowa-
nego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Publiczność miała okazję uczestniczyć w imprezie plenerowej w parku 
na skarpie przy ul. Lubelskiej 55, obok siedziby muzeum – przygotowa-
nej (w ramach współpracy z muzeum) przez Młodzieżowy Domu Kultury 
w Chełmie. W programie koncertu Pod dachami Paryża, w wykonaniu 
zespołów artystycznych oraz solistów tej instytucji kultury, znalazły się 
piosenki z repertuaru Jacques’a Brela.

Wydarzeniem artystycznym wieczoru był koncert, zorganizowany, 
w sali muzealnej, dzięki współpracy z Teatrem Piosenki Francuskiej w 
Krakowie, pt. Yaga w repertuarze artystów: Juliette Greco, Edith Piaf, 
Charles Aznavour, z udziałem Jadwigi (Yagi) Kowalik – śpiew oraz Wa-
lentyna Dubrowskiego (Ukraina) – akordeon.

Podczas Nocy Muzeów, w godzinach od 18.00 do 24.00, bezpłatnie 
udostępniano także wystawy przygotowane wcześniej, takie jak: przy 
ul. Lubelskiej 57: Eugeniusz Krajewski – zapomniany malarz, pedagog. 
Życie kulturalne w Chełmie w latach 1945-1955, ze zbiorów rodziny ar-
tysty oraz Działu Historii muzeum w Chełmie; Ikony współczesne brata 
Marcina Świądra OFM Cap, Skarby przyrody; przy ul. Lubelskiej 55: 
SIMON MONDZAIN. Malarstwo – obrazy artysty, przedstawiciela pol-
skiego nurtu École de Paris, z kolekcji Marie-José Mondzain z Paryża 
oraz Muzeum w Chełmie; przy ul. Lubelskiej 56A: Julian Bajkiewicz. 
Malarstwo – obrazy nieprofesjonalnego chełmskiego malarza z kolekcji 
naszego muzeum, a także Powrót do przeszłości. 
Dzieje tradycyjnej kultury regionu chełm-
skiego.

We wszystkich imprezach 
muzealnych od 18 do 21 maja 
uczestniczyło 4211 osób. Odwie-
dzający muzeum otrzymywali oko-
licznościowy bilet wstępu. Mogli też 
przeczytać jednodniówkę „Chełmski Kurier 
Muzealny”, promującą wydarzenia organi-
zowane w ramach Międzynarodowego 
Dnia i Nocy Muzeów. 

(oprac. KM, kustosz MZCh)

N O C  M u Z E Ó W

Z notatnika muzealnika

Międzynarodowy Dzień Muzeów jest corocznym świętem obchodzo-
nym 18 maja, pod zmieniającym się hasłem, które od 1992 roku usta-
la Komitet Doradczy Międzynarodowej Rady Muzeów. Przypomnieć 
wypada, że Dzień Muzeów ustanowiony został w Moskwie 28 maja 
1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM - International 
Council of Museums), działającą przy UNESCO. Dewiza Rady nato-
miast podkreśla rangę tych instytucji: „Muzea są ważnym środkiem 
wymiany kulturalnej, wzbogacania kultur i rozwoju wzajemnego zro-
zumienia, współpracy i pokoju między narodami”. Hasło Międzynaro-
dowego Dnia Muzeów w roku 2016 –  Museums and Cultural Landsca-
pes (Muzea i pejzaże kulturowe) jest zarazem tematem Konferencji 
Ogólnej Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), która odbędzie się w 
Mediolanie (Włochy) od 3 do 9 lipca 2016. Liczba muzeów biorących 
udział w obchodach Światowego Dnia Muzeów z każdym rokiem wzra-
sta. W 2015 roku udział wzięło [wg ICOM] ponad 35 tysięcy muzeów 
ze 145 krajów. 
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Impulsem dla rozwoju sztu-
ki sakralnej naszej ery była 
chrystianizacja. Stopnio-
wy proces wprowadzania 
wiary chrześcijańskiej po-
przedzało przyjęcie chrztu 
przez ówczesnych europej-
skich władców  i ich najbliż-
szych współpracowników. 
Następnie odbywało się na-
uczanie zasad nowej wiary 
i masowe chrzty ludności 
na określonym terytorium.  
W okresie średniowiecza 
nastąpiło największe na-
silenie wypierania kultu 
pogańskiego przez  wiarę 
chrześcijańską.  Lokalne 
bóstwa zostawały zastępo-
wane przez kult świętych. 

Kiedy w 966 roku książę Miesz-
ko, z legendarnego rodu Piasta, 
pierwszy historyczny władca Pol-
ski, a w 988 roku książę Włodzi-
mierz, władca Rusi Kijowskiej, 
przyjęli chrześcijaństwo, Polacy i 
Rusini przystąpili do nowej wspól-
noty religijnej i duchowej wówczas 
niepodzielonego jeszcze Kościoła. 
Konsekwencje tego wydarzenia 
sięgają aż do naszych czasów. Ko-
lejni władcy tych państw i Kościół 
byli mecenasami sztuki, angażo-
wali artystów spośród architek-
tów, malarzy, poetów, kompo-
zytorów muzyki, rzemieślników, 
by jedni budowali świątynie, czy 
ozdabiali je, inni upiększali cere-
monie liturgiczne.

Uwielbienie przez sztukę
Zaczęto wznosić świątynie  

- Domy Boże, a tajemnice wiary  
i żywoty świętych stały się inspi-
racją dla niezliczonych dzieł sztu-
ki. Poprzez sztukę zaczęto wyra-
żać uwielbienie Boga.

Misją Kościoła stało się „wy-
chowanie człowieka wewnętrznie 
pięknego i gotowego wyrazić swą 

miłość do Boga i człowieka”, na co 
zwrócił uwagę ks. prof. Andrzej 
Szostek, rektor Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego (w liście 
wielkanocnym „Chrześcijańskie 
korzenie kultury”, 2002), przypo-
minając jednocześnie, że „piękno 
naszych kościołów i ceremonii nie 
jest jedynie ozdobną ich oprawą, 
ale stanowi istotny element praw-
dziwej pobożności”.

Przeniesione ze świątyń do sal 
muzealnych obrazy, rzeźby świę-
tych, księgi liturgiczne, choć po-
zbawione swej pierwotnej 
funkcji kultu, wystawiane są 
do oglądania, wciąż 
zachwycają pięknem, 
przemawiają żywym i 
zrozumiałym dla nas 
językiem, przeka-
zują ponadczasowe 
prawdy o człowieku 
i jego Stwórcy. Są 
zakodowanymi śla-
dami czasu, zna-
kami wiary pokoleń 
zamieszkujących 
ziemię chełmską 
w przeszłości. Były 
i nadal są drogowska-
zami na naszej drodze 
życia, prowadzącymi 
nasze myśli ku Bogu. 
Poprzez kontem-
plację ich piękna, 
oglądając odbicie 
cielesnych kształtów 
postaci Chrystusa, 
Matki Bożej i Świętych, 
ich cudów i ludzkich dzia-
łań, dochodzimy do 
kontemplacji du-
chowej, docieramy 
myślą do tego, co 
przed ludzkim okiem 
pozostaje „niewidzialne”. W po-
szukiwaniu realności wnikamy  
w przestrzeń symboli, odczytując 
zawarte w nich przesłanie, gdzie 
każdy element sakralnej kompo-
zycji, kształt, barwa, jak słowa Pi-
sma Świętego, objaśniają prawdy 
wiary. 

A z nich największa jest miłość
Warto także przypomnieć wypo-

wiedź wybitnego malarza, przed-
stawiciela symbolizmu, rektora 
Jacka Malczewskiego, wygłoszo-
ną na inauguracji roku szkolnego  
w Akademii Sztuk Pięknych (15 
października 1912 roku) „O powo-
łaniu artystów i zadaniach sztuki”: 
„Trzy są drogi dla udoskonalania 
ducha i zbliżenia tegoż do tro-
nu Boga: Droga modlitwy, Droga 
miłości i Droga wiedzy (czyli po-
znanie prawdy). Na drodze miło-
ści jest szlak sztuki. Tym szlakiem 

idąc dochodzimy bliżej do pozna-
nia wszechpotęgi Stwórcy ... Śpie-
wamy bowiem my artyści Magni-
fikat na widok dzieł stworzonych 
przez Boga na ziemi i we wszech-
świecie. Uwielbiamy Ducha Naj-
wyższego, podziwiając obłok czy 
kwiat, czy kryształ najdrobniej-
szy. A zachwyceni cudami, jakimi 
nas otoczył, żądamy nieśmiali być 
równi Jemu: by go lepiej rozumieć 
i ukochać, więc 
poważamy się 
odtwo-

rzyć twory jego na płaszczyźnie 
bez wymiarów, lub w bryle z peł-
nością wymiaru. Zapatrzeni tak  
a pokorni, przy pracy odtwarza-
nia, śpiewamy w duchu hymn 
uwielbienia, hymn miłości Naj-
lepszego Ojca, za tyle cudów łask  
i dobrodziejstw. Z tą chwilą naraz 
łączymy drogi, dwa szlaki, dwie 
drabiny, po których się wzno-
si duch ludzki ku udoskonaleniu  
i osiągnięciu swojej istotnej jaźni: 
Droga Modlitwy z Drogą Miłości”.

Wystawa czasowa „Światłem 
miłości”, udostępniana publicz-
ności w gmachu dawnej cerkwi 
greckokatolickiej – siedzibie mu-
zeum, przedstawia wybrane za-
bytki sztuki sakralnej z kolekcji 
Muzeum Ziemi Chełmskiej, które 
przede wszystkim są przykłada-
mi skarbów dziedzictwa kulturo-
wego Kościoła rzymskokatolic-
kiego i greckokatolickiego oraz 
Cerkwi prawosławnej. Jej tytuł 

i eksponaty mają skłaniać zwie-
dzających do refleksji na tym, co  
w życiu najważniejsze. Jak napisał  
w „I liście do Koryntian” św. Pa-
weł, w najpiękniejszym fragmen-
cie, którym jest hymn o miłości: 

„Teraz ważne są trzy rzeczy: 
wiara, nadzieja, miłość. A z nich 
największa jest miłość”.

 
Immaculata idealna

Interesujący przykład ikonogra-
fii „Immaculaty” prezentuje fere-
tron (olej, deska) w dekoracyjnej 
rokokowej ramie (il. 1). Ukazane 
zostało tutaj symboliczne zstą-
pienie Marii Niepokalanej z nieba 

na ziemię. O takiej wymowie 
ideologicznej obrazu świadczy 

obecność Boga Ojca i Gołę-
bicy, symbolizującej Ducha 
Świętego, których posta-

cie zostały umiesz-
czone w górnej 
strefie kompozycji 
ponad Marią, a 
także obecność 
Adama i Ewy, 
biblijnych pierw-
szych rodziców, 
adorujących Mat-
kę Bożą. Maria, 
jako nowa Ewa, 
depcze węża. 
Pełzający po kuli 

ziemskiej, na któ-
rej stoi Niepokalana, 
wąż symbolizuje sza-
tana, który nakłonił 

Adama i Ewę do 
grzechu pierwo-
rodnego, sprowa-
dzającego na ludzi 
śmierć i piekło.
W centrum kom-

pozycji widzimy Matkę 
Bożą bez Dzieciątka, 

w białej sukni i nie-
bieskim płaszczu, 
trzymającą w le-
wej ręce białą lilię, 

będącą symbolem 
czystości, niewinności, niepoka-
laności. Nad Jej głową widnieje 
aureola z dwunastu gwiazd, pod 
nogami sierp księżyca oraz wiją-
cy się wąż z jabłkiem w paszczy. 
Wokół Marii Niepokalanej na brą-
zowym tle wśród obłoków unoszą 
się aniołki, dwa w postaci putta 
na obłoku, cztery inne jako istoty 
głowoskrzydłe. 

Po drugiej stronie, w feretronie, 
przedstawiony jest Chrystus Fra-
sobliwy, w cierniowej koronie na 
głowie, okryty szkarłatnym płasz-
czem, siedzący na kamiennej ław-
ce. Zarówno Najświętsza Dziewica 
jak i Jezus – Syn Boży zostali ze-
słani na ziemię dla zbawienia każ-
dego człowieka, stąd takie zesta-
wienie tematów w dwustronnym 
obrazie.

Zabytek, przekazany do zbio-
rów chełmskiego muzeum w la-
tach sześćdziesiątych XX wieku, 

W y S TA W y
światłem miłości

Sztuka sakralna ze zbiorów 
Muzeum Ziemi Chełmskiej

feretron, Immaculata, 
1780, olej, deska, złocenia

Immaculata, XVII/XVIII wiek, 
olej, płótno
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w złym stania zachowania, pocho-
dzi z kościoła pw. Rozesłania św. 
Apostołów w Chełmie. Został pod-
dany zabiegom konserwatorskim 
dopiero w 2008 roku, dzięki do-
finansowaniu ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go.  Wówczas zdjęto przemalowa-
nia białą farbą (mocno poszarzałą 
od brudu) i dokonano pozłocenia 
pięknej rokokowej oprawy fere-
tronu. Podczas prac konserwator-
skich odsłonięta została inskryp-
cja, ukryta pod warstwą olejnej 
farby, umieszczona w kartuszu 
ramy, z jednej strony: „rok 1780” 
oraz nieczytelne imię fundatora,  
a z drugiej: „Całe Bractwo Różań-
ca Świętego”. 

Następny, barokowy obraz z wy-
obrażeniem „Immaculaty” (olej, 
płótno, il. 2) jest również dowodem 
szerzącego się kultu maryjnego i 
przykładem upowszechnianego 
wizerunku „Immaculaty idealnej”, 
wzorowanej na obrazach Esteba-
na Murilla. Na brązowym tle wśród 
obłoków unoszą się aniołki – put-
ta, towarzyszące Marii Niepoka-
lanej. Stoi Ona w całej postaci, 
na kuli ziemskiej, w białej sukni  
i niebieskim płaszczu, z lilią  
w ręce. Nad Jej głową widnieje 
aureola z dwunastu gwiazd, pod 
nogami wijący się wąż z jabłkiem 
w paszczy oraz sierp księżyca  
z rogami skierowanymi ku dołowi. 

Znaczenie symboliki księży-
ca w chrześcijaństwie jest sze-
rokie. W sztuce sakralnej wiąże 
się z symboliką odnoszącą się 
do Najświętszej Dziewicy, którą 
przedstawia się jako apokalip-
tyczną Niewiastę z półksiężycem 
pod stopami. Wspomnieć należy 
także interpretację faz księżyca 
jako rytmu życia. Księżyc, któ-
ry „przez trzy dni nie pojawia się 
na niebie, zdaje się jakby umarł. 
Potem wstaje do nowego życia  
i rośnie aż do osiągnięcia pełni, 
aby znowu znikać, i po niedługiej 
zwłoce na nowo rozpocząć swój 
cykl zmian”. Św. Teofil z Antiochii 
(II wiek) widział w księżycu „wiel-
ką tajemnicę”, mianowicie „obraz 
zmieniającego się człowieka – na-
rodzenie, wzrost, pomniejszenie 
się i umieranie, i zmartwychwsta-
nie u kresu czasów”.

Temat Niepokalanego Poczę-
cia podejmowało wielu malarzy 
hiszpańskich i włoskich, między 
innymi: El Greco, Jose Ribeira, 
Esteban Murillo, Piotr Rubens, 
Giambattista Tiepolo, Guido Reni, 
ale także i polskich: Krzysztof Bo-
guszewski, Stanisław Stroiński, 
Szymon Czechowicz (autor obra-
zów w kościele pw. Rozesłania Św. 
Apostołów w Chełmie), Józef Meier 
(autor fresków w chełmskim ko-
ściele), Jan Niezabitowski. Szybkie 
rozpowszechnianie się wizerunków 
„Immaculaty idealnej” nastąpiło 
pod koniec XVII wieku, a przyczy-

niła się też do tego uchwała syno-
du z 1685 roku, w której jako typ 
godny naśladowania nie zalecano 
już Madonny Częstochowskiej, 
lecz współczesną „Immaculatę” 
Murilla.

Apostołka Apostołów
Święta Maria Magdalena stała 

się inspiracją dla wielu malarzy już 
od czasów średniowiecza. W ma-
larstwie i grafice z kręgu Kościoła 
rzymskokatolickiego najczęściej 
przedstawiana była w scenach  
z życia Jezusa Chrystusa: jako ko-
bieta, która, podczas pobytu Jezu-
sa w domu faryzeusza Szymona, 
łzami obmyła oraz namaściła dro-
gim olejkiem nardowym i „włosa-
mi swoimi otarła Jego nogi” (J 11, 
2 oraz J 12, 3), albo jako pogrążo-
na w rozpaczy, obejmująca krzyż 
w czasie śmierci Jezusa, albo przy 
grobie w chwili objawienia, w sce-
nach pt. „Noli me tangere” (Nie 
dotykaj mnie). Bywa także przed-
stawiana w formie portretu, jako 
kobieta o nieprzeciętnej urodzie, 
w bogatym stroju, trzymająca  
w dłoni swój atrybut – pojemnik  
z wonnościami, czy jako pokutu-
jąca w grocie, w skromnej sukni, 
bez okrycia głowy z długimi wło-
sami, z takimi atrybutami jak: 
czaszka, księga, płonąca świeca.  

Maria Magdalena jest wielokrot-
nie wspomniana w Nowym Testa-
mencie przez czterech ewangeli-
stów. Należała do kręgu uczniów 
Jezusa. Pochodziła z Betanii, 
miasta w pobliżu Jerozolimy. Była 
siostrą Marty i Łazarza. Św. Jan 
i św. Marek przypisywali jej rolę 
pierwszej osoby, której ukazał się 
zmartwychwstały Jezus (J 19, 25, 
Mk 16, 9). Po Zmartwychwsta-
niu Chrystusa Maria Magdalena 
spędziła trzydzieści ostatnich lat 
życia w Marsylii na surowej poku-
cie, mieszkając w jaskini. Według 
opisu biograficznego Świętej, au-
tora „Złotej legendy” Jakuba de 
Voragine (włoskiego hagiografa, 
dominikanina, od 1292 r. arcybi-
skupa Genui)), zmarła ona w 63 
roku w Saint Baume, w południo-
wej Francji. Święty Hipolit, teolog 
z początku III wieku, pierwszy 
nazwał ją „Apostołką Apostołów”,  
a Rabanus Maurus, benedyktyn, 
żyjący w IX wieku, uznał ją za 
równą apostołom. 

Jej święto obchodzone jest 22 
lipca zarówno w Kościele zachod-
nim jak i wschodnim. W Kościele 
prawosławnym czczona jest jako 
Apostołka Apostołów, bywa także 
utożsamiana z kobietą, z której 
Chrystus wypędził siedem złych 
duchów i z tą, która niosła olejki 
do grobu i była świadkiem zmar-
twychwstania.

Jest ona patronką zakonu mag-
dalenek, kobiet pokutujących, 
uczniów i studentów, więźniów, 
sprowadzonych na złą drogę, 

fryzjerów, ogrodników, właści-
cieli winnic, sprzedawców wina, 
bednarzy, tkaczy, rękawiczników, 
producentów perfum i pudru, 
dzieci mających trudności z cho-
dzeniem. Wzywana jest w przy-
padku choroby oczu, zarobacze-
nia, niepogody.

Na ikonie, znajdującej się  
w chełmskim muzeum, św. Maria 
Magdalena  (il. 3) ukazana została 
w całej postaci, jako piękna kobie-
ta trzymająca w dłoni małe naczy-

nie na wonności, ubrana w szaty o 
symbolicznym znaczeniu: czerwo-
na suknia – oznacza miłość, siłę 
i młodość, zielony płaszcz (palla) 
– symbolizuje świat ziemski, przy-
rodę, niebieski czepek na głowie 
– życie duchowe oraz biały welon 
– symbol czystości. Przedstawio-
na jest na tle nieba i ziemskiego 
krajobrazu, nad jej głową widnieje 
napis w j. cerkiewnosłowiańskim: 
„Święta Równa Apostołom Maria 
Magdalena”.        Krystyna Mart

W y S TA W y

Święta Maria Magdalena, XIX wiek, olej, płótno
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Stanisław Koguciuk (ur. 1933) jest szeroko 
znanym w kraju twórcą ludowym, związanym 
z Ziemią Chełmską od 1945 roku. To wówczas 
jako repatriant zza Bugu osiedlił się we wsi 
Pławanice, gmina Kamień. Ten skrawek ziemi, 
jak również częste wizyty w Chełmie, stały 
się głównym geograficznie epicentrum, wokół 
którego kręciło się jego życie. 

Koguciuk, zwany przez 
wielu Nikiforem Pława-
nickim, dedykował się 
dwóm profesjom: zduna  
i malarza. Pierwszy za-
wód (wyuczony w wojsku) 
wykonywał z konieczności 
utrzymania rodziny, twór-
cą obrazów został z zami-
łowania i wielkiej potrzeby 
serca. Tajniki malarstwa 
odkrył przed nim Julian 
Bajkiewicz (1904-1990) 
– znany artysta samorod-
ny, który do dzisiaj żywo 
pozostaje we wdzięcznej 
pamięci pławanickiego 
twórcy. 

W 2012 roku Stanisław 
Koguciuk uhonorowany 
został Nagrodą im. Oska-
ra Kolberga – najwyższym 
dowodem uznania, przy-
znawanym za wybitne za-
sługi dla kultury ludowej. 
Jego wielka pasja malowa-
nia obrazów, nabrała więk-
szego rozpędu po przej-
ściu artysty na emeryturę. 
Jego dokonania przypomi-
nane są co jakiś czas przez 

galerie i muzea. Kilka 
miesięcy temu jego doro-
bek (wspólnie rzeźbą Jana 
Uścimiaka) przedstawiła 
Galeria Pieńków Fundacji 
Marka Marii Pieńkowskiego 
w Lipinkach, gmina Żmudź. 
Nie trzeba było długo cze-
kać, by jego dzieło znów 
zostało gościnnie przyjęte 
– tym razem w przestrze-
ni Galerii Sztuki Ludowej 
przy ulicy Grodzkiej w Lu-
blinie. Organizacją tego 
przedsięwzięcia zajęło się 
Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych oraz Fundacja 
Ochrony i Rozwoju Twór-
czości Ludowej. Werni-
saż wystawy miał miejsce  
w sobotę 4 czerwca i przy-
gotowany został jako jedno 
z wydarzeń artystycznych 
towarzyszących Nocy Kul-
tury w Lublinie. Kuratorka 
wystawy – Katarzyna Kra-
czoń – wybrała zestaw 28 
prac, który zawęziła tylko 
do tematyki o charakte-
rze sakralnym. Niewielka 
galeria na lubelskim Sta-

rym Mieście udekorowana 
została bukietami z kwia-
tów lilii, które ostatnio 
tak chętnie artysta cytuje  
w swoich obrazach. Zain-
spirowany do wprowadze-
nia tego motywu przez 
niżej podpisaną, powołu-
je się na jego symbolikę 
chrześcijańską, wiązaną  
z czystością, niewinnością, 
pięknem i duchową dosko-
nałością. Religijne obrazy 
tworzy malarz dopiero od 
dekady, coraz odważniej 
poszerzając zakres tema-
tyczny swoich prac. Na 
lubelskiej wystawie – obok 
znanych już z wcześniej 
opracowań: Drogi Krzyżo-
wej, Madonny wśród kwia-
tów, Ostatniej Wieczerzy, 
Wjazdu do Jerozolimy, 
Święcenia pokarmów, Wi-
gilii, Odpustu, Kolędników, 
pojawiły się nowe tytu-
ły, po raz pierwszy w tej 
przestrzeni poddane oce-
nie publiczności: Chrzest 
Chrystusa, Miłosierny Sa-
marytanin, Rozmnożenie 
chleba, Umywanie nóg 
apostołom, Zwiastowanie 
i Wniebowzięcie Najświęt-
szej Maryi Panny.

Wystawie towarzyszy 

starannie przygotowany 
i interesująco graficznie 
opracowany katalog, nad 
powstaniem którego czu-
wała kuratorka wydarze-
nia. Wydany został przy 
wsparciu finansowym Mi-
nisterstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz 
Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS. Wernisaż, który 
zgromadził wielu miło-
śników talentu Mistrza, 
uświetniony został koncer-
tem „na ludową nutę”, sło-
wem wstępnym organiza-
torów i kuratorki wystawy. 
O wypowiedź  poproszona 
została również autorka 
tych słów, jako „wieloletnia 
mentorka, popularyzator-
ka i admiratorka twórczo-

ści Stanisława Koguciuka”.
Na podkreślenie zasłu-

guje dobra aranżacja lubel-
skiej wystawy, gdzie ilość 
prac dostosowana została 
do galeryjnej przestrzeni. 
Uroczystość otwarcia wy-
stawy, wieńczyła kolejka 
złożona z licznych miłośni-
ków tej twórczości, którym 
Autor cierpliwie wypisywał 
dedykacje na tytułowej 
stronie katalogu. Całe wy-
darzenie miało podniosły 
charakter, jak same obra-
zy na ścianach. Wyczuwało 
się ponadto wszechobecne 
ciepło energii emanującej 
od samego Autora tych lu-
dowych ikon naszej wiary.

Jagoda Barczyńska

l u d z i e

Stanisław Koguciuk na Noc Kultury w Lublinie

80-lecie urodzin oraz wydanie tomiku wierszy 
było okazją do zorganizowania przez Państwową 
Szkołę Muzyczną  koncertu dedykowanego Jano-
wi Kuterze. 23 maja, w sali koncertowej PSM wy-
stąpił kwintet akordeonowy w składzie: Sławomir 
Piędzia, Marcin Watras, Jan Czerniakiewicz, Marian 
Skiba i Zbigniew Bielecki oraz Sebastian Piędzia 
(perkusja).

„Jan Kutera urodził się 9 kwietnia 1936 r. w Józe-
finie koło Hrubieszowa. Muzyk, nauczyciel i poeta. 
Do tego – wybitny grzybiarz, który niespotykany 
talent do grzybobrania wspiera wiedzą i wielolet-
nim doświadczeniem. W swoich wierszach  pisze 
niekiedy o wieczności, a niekiedy o najprostszej 
codzienności, o najbliższych i o ukochanym lesie” - 
czytamy w nocie biograficznej na tomiku jego wier-
szy.     red Fo
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Galeria 72 Muzeum Ziemi 
Chełmskiej przygotowuje 
na Noc Kultury wystawę 
malarstwa Włodzimierza 
Pawlaka. To  jeden z najzna-
mienitszych artystów pol-
skich średniego pokolenia.

Autor pokazu – absolwent sto-
łecznej Akademii Sztuk Pięknych 
(dyplom z malarstwa pod kierun-
kiem prof. Rajmunda Ziemskie-
go w 1985 r., aneks do dyplomu  
u prof. Ryszarda Winiarskiego), 
już w czasie studiów dobitnie  
zaznaczył swoją obecność w ob-
szarze sztuk pięknych. Przynale-
żąc do słynnej Gruppy – formacji 
artystycznej złożonej z sześciu 
młodych malarzy związanych  
z warszawską ASP, dał się wów-
czas poznać nie tylko jako bez-
kompromisowy twórca płócien, 
ale także poeta, performer, autor 
tekstów publikowanych na łamach 
Oj dobrze już – organu ugrupo-
wania. Gruppa istniała jedną de-
kadę (1982–1992), ale wszyscy 
jej członkowie – działając już  
w pojedynkę – wypracowali sobie 
pierwszoplanowe miejsca w pol-
skiej sztuce współczesnej. 

O pozycji Włodzimierza Paw-
laka w świecie plastyki świadczą 
nie tylko wystawy indywidualne 
w prestiżowych galeriach (Za-
chęta Narodowa Galeria Sztuki  
w Warszawie, 2008), udział  
w wielu znaczących prezentacjach 
zbiorowych, ale także obecność 
jego dokonań w najważniejszych 
kolekcjach muzealnych oraz pry-
watnych w kraju i za granicą.

Artysta, począwszy od 1986 
roku, przez wiele lat czynny był 
jako pedagog w Pracowni Malar-
stwa prof. Łukasza Korolkiewicza, 
na Wydziale Wzornictwa Przemy-
słowego macierzystej uczelni. 

Autor chełmskiej prezentacji 
tworzy cykle malarskie, które 
kontynuuje przez długie lata. 

W Galerii 72 będziemy mogli 
obejrzeć najnowszą serię prac 
zatytułowaną Tablice dydaktycz-
ne, która dotychczas nigdzie nie 
była eksponowana. Czeka nas za-
tem premiera pokaźnego cyklu, 
złożonego z 20 płócien formatu 
125x190 cm, datowanego na lata 
2007–2010. Już w drugiej połowie 
lat osiemdziesiątych minionego 
stulecia, powstał pokrewny zespół 
prac o tym samym tytule. W obu 

przypadkach mamy do czynienia  
z poziomymi prostokątami płócien, 
których płaszczyzny pokrywa-
ją siatki ideogramów, wykresów, 
map, znaków o skomplikowanym 
rysunku, symbolizujących ogól-
nie wiedzę i kulturę. Trudne do 
rozwikłania wzory porównywano 
do nawarstwionych na tablicach 
szkolnych wizualnych przedsta-
wień, które przełożone na język 
malarstwa tworzą intrygujące  
i niemożliwe do rozwikłania szkice 
z różnych dziedzin nauki. Oprócz 
Tablic dydaktycznych, zaprezen-
towane zostaną chełmskiemu 
odbiorcy prace o charakterze ka-
meralnym, małoformatowe (24x33 
cm każda), przynależne do dwóch 
cykli: Notatki o sztuce oraz Dzien-
niki. W pierwszym z nich, malarz 
prowadzi dialog z wybitnymi twór-
cami pierwszej awangardy arty-
stycznej, odnosząc się do dokonań 
Kazimierza Malewicza i Władysła-
wa Strzemińskiego. W dyskursie 
tym poddaje analizie sztukę o cha-
rakterze abstrakcji geometrycznej, 
która w efekcie wnosi – rozpisaną 
na wiele sekwencji – partyturę, 
gdzie każdy głos przypisany został 
innej formie, barwie oraz relacjom 
tych komponentów w przestrzeni 
obrazu. W Dziennikach, przemijal-
ność i kres życia ujęte zostały na 
kształt obrazu, gdzie biel płótna 
ma charakter zbrużdżonej faktury, 
w której artysta wyrył gęste rytmy 
kresek, jako ekwiwalent upływają-
cego czasu. 

Wystawa Włodzimierza Pawla-
ka pokazuje medium malarskie 
w kilku odsłonach – jako rozwa-
żania na temat sztuki, dywagacje 
z przesłaniem memento mori w 
tle, różnorodne formy rozwiązań 
plastycznych przestrzeni płótna. 
Pokaz ten nikogo nie pozostawia 
obojętnym, na żadną z postawio-
nych tez.     Jagoda Barczyńska

K u LT u R A  N O C ą

W nocne święto bibliotek 4 czerwca  chełmska placówka 
otworzyła swoje progi dla czytelników późnym wieczorem. 
Kto skorzystał z zaproszenia, nie pożałował.
W noc bibliotek czytelnicy mogli oddać przetrzymane ponad regulami-

nowy termin zbiory bez konieczności uiszczania kar. W bibliotecznym kinie 
wyświetlany był film przygodowy. Dla najmłodszych bibliotekarze wysta-
wili sztukę na podstawie książki Mai Strzebońskiej „Czarownica i pierni-
ki”. Widowisko zaprezentowało dzieciom pomysły na magiczną zmianę 
krzywej chatki oraz oswojenie lęku zwierzaków przed burzą. Wiedźmy 
okazały się mądre, sympatyczne i przyjazne. Spektakl został przygo-
towany przez pracowników Wypożyczalni i Czytelni Książek dla Dzieci 
i Młodzieży (scenografia, kostiumy, obsada aktorska). Teatrzyk bawił, 
śmieszył i dostarczył wielu wrażeń młodej publiczności.                    ap

Noc Bibliotek w Chełmie
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Muzeum Ziemi Chełmskiej  
Muzeum zaprasza do bezpłatne-

go zwiedzania w godz. 18.00 -24.00.  
W programie otwarcie dwóch wy-
staw czasowych: „Włodzimierz 
Pawlak. Tablice dydaktyczne” oraz 
„Kiedy dusza jest szczęśliwa… 
Twórczość Jana Uścimiaka”.

Ponadto udostępniane będą wy-
stawy wcześniej przygotowane: 
„Zenon Michał Jan Waśniewski – 
malarz, poeta, pedagog, żołnierz”, 
„Simon Mondzain, malarstwo, ry-
sunek”, „Skarby przeszłości. Dzie-
je Tradycyjnej kultury regionu 
chełmskiego”, „Julian Bajkiewicz. 
Malarstwo”, „Światłem miłości. 
Sztuka sakralna ze zbiorów Mu-
zeum Ziemi Chełmskiej. Wystawa 
z okazji jubileuszu Chrztu Polski”, 
„Skarby przyrody” oraz „Sybiracy, 
patrioci, tułacze. Losy deporto-
wanych Polaków w latach 1940-
1956”. W tym dniu także ostat-
ni letni akcent programu „Lato  
w muzeum” - „Szlakiem zabytków 
epoki baroku w Chełmie – świą-
tynie i ich twórcy – architekci, 
malarze i rzeźbiarze oraz fundato-
rzy” – oprowadza Krystyna Mart. 
Zbiórka uczestników sobota 27 
sierpnia o godz. 12.00 przed mu-
zeum przy ul. Św. Mikołaja 4.  zlk

Młodzieżowy Dom Kultury
Koncert „W 60 minut dookoła 

świata” na dziedzińcu Zespołu 
Szkół Gastronomicznych i Hote-
larskich ul. Reformacka 13 
  
Chełmski Dom Kultury
Koncert-niespodzianka przy CHDK

Zabytkowa Kopalnia Kredy
Zwiedzanie podziemi w godz. 
20.00-23.00. Grupy będą wchodzi-
ły w odstępach 30-minutowych.

Galeria Atelier (Lwowska 24)
Wernisaż wystawy fotografii Paw-
ła Figurskiego „Israel Tags” oraz 
koncert zespołu Berberys Klezmer 
Band i inne niespodzianki.

Stowarzyszenie Werwa
Koncert na Pl. Łuczkowskiego  
w ramach festiwalu „Cały świat to 
jeden wielki Chełm”. 

Automobilklub Chełmski 
Wieczór zabytkowych pojazdów 
na Pl. Łuczkowskiego.

Stowarzyszenie Twórcze Pasja 
Wernisaż wystawy poplenero-
wej w pracowni przy ul. I Armii 
Wojska Polskiego 19. Zwiedzanie  
w godz. 17.00-24.00.

Na wszystkie wydarzenia wstęp 
jest wolny.   

red

Noc Kultury w Chełmie
W tym roku Noc Kultury przypada w sobotę 27 sierpnia. Już 
od wczesnych godzin wieczornych do późnej nocy w mieście 
będą miały miejsce wystawy, spotkania i koncerty. Czego 
możemy się spodziewać? Oto niektóre propozycje:

Noc Kultury w Galerii 72

Malarstwo Włodzimierza Pawlaka
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Obrazy z cyklu 
„Notatki o sztuce”

Obraz z cyklu 
„Tablice dydaktyczne”
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Od 8 maja do 5 czerwca odbywa-
ły się prelekcje, spotkania i projek-
cje filmów. Wstęp na wszystkie wy-
darzenia był jak zwykle bezpłatny.

Do Chełma zawitał reżyser 
Krzysztof Zanussi. Podczas spo-
tkania w II LO w Chełmie wygłosił 
prelekcję „Rozważania o miłosier-
dziu”. Można też było obejrzeć 
jego film „Życie za życie” o św. 
Maksymilianie Kolbe. W koście-
le pw. Rozesłania Św. Apostołów 
chełmianie wysłuchali oratorium 
Roberta Grudnia „Bóg Ciebie 
ochrzcił! Bóg dał Ci siłę”, skompo-
nowane z okazji 1050-lecia chrztu 
Polski. Wystąpiła Orkiestra 966, 
zaś recytował aktor – Maciej Za-
kościelny.

W ramach Przeglądu Kultu-
ry Peru wyświetlany był film do-
kumentalny „Życia nie można 
zmarnować”. Po projekcji odbyło 
się spotkanie z jego reżyserem – 
Krzysztofem Tadejem. Ks. Roman 
Rusinek z Palotyńskiego Sekreta-
riatu Misyjnego, opowiadał o ob-
jawieniach Matki Bożej w Kibeho, 
w Rwandzie, a pilot Beata Choma 
- o lotach balonowych. Chełmia-
nie mieli także okazję spotkać się 
z aktorem Cezarym Pazurą. Aktor 
uczestniczył też w podsumowaniu 
II Konkursu Filmowego „Chełm w 
komie”. W kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego odczytał fragment „Dzien-
niczka” św. Siostry Faustyny.

W Chełmskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbyła się projekcja filmu 
„Faustyna” oraz spotkanie z re-
żyserem filmu Jerzym Łukasze-
wiczem,  a z koncertem charyta-
tywnym na rzecz Stowarzyszenia 
Hospicjum Domowe im. ks. kan. 
K. Malinowskiego wystąpił To-
masz Szwed.

Nie zabrakło nieodłącznego ele-
mentu DKCh, czyli Zlotu Miłośni-
ków Twórczości Ryszarda Kapu-
ścińskiego. W ramach przeglądu 
Kultury Peru odbyło się potkanie 
z Alberto Salas Barahona, amba-
sadorem Republiki Peru w Polsce 
oraz ojcem Stefanem Kukułą SVD, 
wieloletnim misjonarzem w Ame-
ryce Łacińskiej. Z kolei o „Samot-
nej podróży w canou po Amazon-
ce” opowiadał Marcin Gienieczko, 
podróżnik z Gdyni.

W programie imprezy znalazł 
się Przegląd Twórczości Filmowo-
Teatralnej Wiktora Zborowskiego. 
Widzowie obejrzeli filmy i spekta-
kle z udziałem aktora oraz mieli 
możliwość poznać go osobiście.

Przypomnijmy, że organizato-
rem DKCh jest Stowarzyszenie 
Civitas Christiana oddział w Cheł-
mie.              Dorota Mądral

R E L A C J E
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udane Dni Kultury 
Chrześcijańskiej

Podczas tegorocznych XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej 
Chełm odwiedzili m.in. aktorzy, dziennikarze, podróżnicy 
i misjonarze. A mszy świętej inaugurującej to wydarzenie 
przewodniczył J.E. Ks. Abp Stanisław Budzik, metropolita 
lubelski. 

Plenerowa ekspozycja fotografii „Trzy ściany” to pomost 
wizualny do komunikacji społecznej między fotografami 
a chełmianami. Zdjęcia o tematyce miejskiej, obrazujące 
zarówno dobrze znane wszystkim miejsca w Chełmie, jak  
i te dawno zapomniane zapraszają do poszukiwań, refleksji 
lub wspomnień. 

Autorami zdjęć 
są artyści z Chełma 
i okolic, czyli cheł-
mianie dla chełmian. 
Dlatego właśnie 
ogromnym atutem 
fotograficznego tryp-
tyku, obok aspektu 

artystycznego, jest 
budowanie wię-
zi prospołecznych 
i promowanie idei 
dobrosąsiedztwa.

Trzy ściany współ-
czesnego Cheł-
ma, jak trzy dęby 

zrębów jego historii 
– mogą łączyć i za-
chęcać do współdzia-
łania. Każdy, kto czu-
je w sercu to miasto 
i ma ciekawy pomysł 
na pokazanie Chełma 
szerszej publiczności 
może zaprezentować 
go właśnie tutaj. Ideą Galerii „trzy ściany” jest cykliczna zmiana pre-
zentowanego zestawu.

„Trzy ściany” to kontynuacja pro obywatelskiej akcji „Chełm po sąsiedz-
ku” której inicjatorem i organizatorem jest Grzegorz Chwesiuk. „Trzy 
ściany” zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Chełm 
przy współpracy Grzegorza Zupana i Stowarzyszenia WeRwA.         red

Trzy ściany
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W kwietniu pożegnaliśmy 
Arkadiusza Sanna (właściwe 
nazwisko Gałązka): wszech-
stronnego i najaktywniej-
szego chełmskiego pisarza 
ostatniej dekady, prozaika  
i poetę, nowelistę i bajkopi-
sarza, członka Chełmskiej 
Grupy Literackiej „Lubelska 
36” i członka lubelskiego 
oddziału Związku Literatów 
Polskich, laureata chełm-
skiej Nagrody KAJ-a w ka-
tegorii Twórczość Literacka 
i Artystyczna za 2011 r.

Arkadiusz Sann urodził się 
08.02.1959 r. w miejscowości 
Uherce (woj. podkarpackie).  Już 
jako kilkunastoletni chłopiec ma-
rzył, by zostać pisarzem. Od 
najmłodszych lat dużo czytał, 
zarówno klasykę jak i literaturę 
współczesną. Z upływem lat rów-
nież pisanie stało się jego pasją. W 
1983 r. zajął III miejsce w konkur-
sie literackim Fragment życiorysu, 
zorganizowanym przez tygodnik 
młodzieżowy „Na przełaj”. Za de-
biut literacki uznawał, opubliko-
wane przez rzeszowskie pismo li-
teracko-artystyczne „Easy Rider”, 
opowiadanie Plebejusze. W latach 
80. XX w. pracował  jako robotnik 
– palacz centralnego ogrzewania, 
ponieważ uważał, że taka praca da 
mu możliwość utrzymania, a przy 
okazji pisania i uczenia się. Kształ-
cił się więc jako samouk, czytając 
dzieła najwybitniejszych pisarzy 
oraz studiując dostępne książki  
z teorii literatury. Był to jego świa-
domy wybór i sposób na życie.

Na swoją pierwszą książkę, 
powieść zatytułowaną Exodus, 
czekał aż do roku 2002. Wyda-
ła ją oficyna wydawnicza Mamiko  
w Nowej Rudzie. Od 2003 r. na sta-
łe współpracował z chełmskim Wy-
dawnictwem TAWA, jednocześnie 
wchodząc w skład redakcji Pisma 
Literacko-Artystycznego „Egeria”. 
W 2005 r. wydał bajkę dla dzieci 
Przygody Szaraczka Filozaczka,  

a następnie obszerną powieść Bia-
ły kamyk (2006), zbiory opowia-
dań 30milionów za frajer (2011)  
i Bezwstydnicę Prawdę (2012) oraz 
pierwszy tom obszernej powieści 
historycznej Czwarta ekloga. Re-
guła wojny (2015). Tę ostatnią, 
od ponad roku, na swojej antenie 
emituje radio Bon-Ton, a czyta 
sam autor, który zdążył nagrać 
tom pierwszy i większą część tomu 
drugiego Czwarta ekloga. Reguła 
pokoju. Obecnie nad dokończe-
niem nagrania pracuje jego brat – 
Zbigniew. Są też plany, by wybra-
ny fragment, czytał także jeden  
z dwóch synów autora.

Arkadiusz Sann zajmował się 
także poezją i publicystyką. Cho-
ciaż jako poeta nie wydał autor-
skiego tomiku, to wiele jego wier-
szy można odnaleźć w regionalnych 
zbiorach, almanachach i antolo-
giach. Swoje liryki, opowiadania, 
eseje, szkice i recenzje publikował 
w „Egerii”, „Nestorze”, „Tygodniku 
Chełmskim”, „Gazecie Bieszczadz-
kiej”, „Nowym Tygodniu” i „Scenie 
polskiej – Poolspodium” (polsko-
holenderskim piśmie literacko-ar-
tystycznym).

W jego twórczości można wy-
różnić  dwa, a w zasadzie trzy 
okresy. Pierwszy, zwany przez au-
tora „bieszczadzkim”, to okres na-
uki, inspiracji i poszukiwań. Drugi 
– „holenderski”, w którym ciężko 
pracował, umożliwiał mu jedynie 
pisanie konspektów i opowiadań. 
Na emigracji napisał część opowia-
dań, które ukazały się po latach 
w zbiorze Bezwstydnica Prawda. 
Tam też powstał pomysł i szkic 
jego pierwszej powieści Exodus. 
W 1999 r., po ośmioletnim zarob-
kowym pobycie w Holandii, wró-
cił do kraju i na stałe zamieszkał  
w Grodzie nad Uherką. I ten trze-
ci okres, zwany „chełmskim”, był 
najaktywniejszy. W Chełmie napi-
sał lub dokończył książki, których 
część redagował w oparciu o szki-
ce i konspekty skrzętnie zbierane 
przez lata. Szybko też nawiązał 

kontakt ze środowiskiem chełm-
skich literatów. Aktywnie uczestni-
czył w działalności Chełmskiej Gru-
py Literackiej „Lubelska 36”, której 
był współzałożycielem i pierwszym 
prezesem oraz współredago-
wał Pismo Literacko-Artystyczne 
„Egeria”, będąc od początku jego 
istnienia członkiem redakcji. Dys-
ponując znakomitą dykcją i „ra-
diowym głosem” o ciepłej, niskiej 
barwie, często prezentował utwo-
ry kolegów po piórze na licznych 
spotkaniach literackich.

Wyjątkowo ważnym dziełem  
w twórczości autora była obszerna 
powieść Biały kamyk, którą pisał 
przez prawie 18 lat. Sześciokrot-
nie niszczył i zaczynał od początku 
pierwszą jej część. Dojrzewał wraz 
z nią i wraz z nią kształtowało się 
jego pisarstwo. Losy bohatera są 
niczym lustrzane odbicie przeżyć 
samego autora, a przedstawiany 
świat – wierną kopią peerelowskiej 
historii bieszczadzkiej prowincji. To 
zbeletryzowany pamiętnik napisa-
ny sprawnym i pięknym językiem. 

Arkadiusz Sann uważał się za pi-
sarza-biblistę. Od wielu lat lektu-
ra Biblii stanowiła jego codzienne 
zajęcie. Wyznaczała treść i sens 
jego życia oraz literackiej kreacji. 
W ostatnich latach stworzył monu-
mentalne, dwutomowe dzieło, opi-
sujące przełom Starego i Nowego 
Testamentu, w którym ukazał re-
lacje, jakie zachodziły na przeło-
mie er pomiędzy dwiema kultura-
mi: hebrajską i łacińską. Pierwszy 
tom Czwarta ekloga. Reguła wojny, 
wydany w 2015 roku mówi o życiu 
Heroda Wielkiego na tle narodzin 
Chrystusa, zaś drugi, przygotowy-
wany obecnie do druku Czwarta 
ekloga. Reguła pokoju, opowiada  
o dorosłym życiu Jezusa. Autor 
planował stworzenie jeszcze trze-
ciej części, ukazującej podróże 
Pawła z Tarsu, a następnie wojnę 
żydowską, w której zginęło blisko 
milion ludzi. Odniesienia do Biblii 
znaleźć można w większości dzieł 
autora oraz w niewydanych książ-
kach takich jak: Vademecum mło-
dego anioła, swoista biblijna eg-
zegeza, napisana w formie listów 
starego anioła do młodego, zbiór 
rozważań pod „roboczym” tytułem 
Wigilijne kolędowanie, zbiór religij-
nych wierszy (bez tytułu) i zbiór 
wierszy Młyny Boże.

Szuflada niewydanych utworów 
Arkadiusza Sanna zawiera ponad 
120 wierszowanych bajek dla dzie-
ci, aforyzmy, zbiór opowiadań Cheł-
minki, dykteryjki z przeszłości pt. 
Endorfiny, zbiór rodzinnych historii 
zatytułowany Xelik i jego rodzina, 
a także zbiory poetyckie: Impre-
sjonada, Konsolacje filozoficzne dla 
Marii, Zbuntowany Książę, Zacza-
rowany ląd i inne. Wśród utworów 
czekających na wydanie jest jedna 
powieść, inna niż dotychczasowe 
– historia alternatywna ÜberReich 
(Niemcy ponad wszystko), w któ-

rej II wojnę światową wygrywa Hi-
tler, świat jest podzielony na wiel-
kie Niemcy z Europą i Azją; Afryka 
należy do faszystowskich Włoch,  
a Japonia włada obiema Ameryka-
mi i Australią. Część z tych utwo-
rów, po redakcyjnych korektach, 
jest gotowa do druku, część wy-
maga odrębnego opracowania. 

Miejmy nadzieję, że w najbliż-
szych latach dojdzie do wydania 
wszystkich utworów Arkadiusza 
Sanna, który chełmskiej kulturze 
wiernie służył piórem i społeczną 
aktywnością. Choć stara maksyma 
głosi, że nie ma ludzi niezastąpio-
nych, to w przypadku Arka bolesne 
są słowa Wisławy Szymborskiej: 
Ktoś tutaj był, a potem nagle znik-
nął i uporczywie go nie ma. 

Nie martwmy się. Zapewne cze-
ka w kolejce po swój biały kamyk.

Waldemar Taurogiński

Arkadiusz Sann

Siewca słów

W pełnię wiosenną
o bladym świcie
złoty anioł
słowa rozsiewa

z koszem pełnym 
przedniego ziarna
kroczy zaspanymi
ulicami

sypią się słowa
przenikają ściany domów
zalęgając się w umysłach
ludzi dobrej woli

na przeznaczenie
na pokuszenie
na ulgę na cierpienie

Królestwo Boże

Gdzie jest to Królestwo Boże
pytasz mnie
za górami za lasami
za siedmioma rzekami?

Gdzie jest to Królestwo Boże
pytasz mnie
czy tam gdzie sieją
pszenicę i kąkol?

Gdzie jest to Królestwo Boże
pytasz mnie
czy tam gdzie mieszkają 
przewrotni rolnicy?

Królestwo Boże 
odpowiadam ci
jest na wyciągnięcie ręki
ono jest pośród nas

T W Ó R C y  Z I E M I  C H E Ł M S K I E J
O twórczości Arkadiusza Sanna

…i dam mu biały kamyk
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Autor:  
Antoni Franecki 
Tytuł: Powstanie 
styczniowe 1863 
– 1864 na terenie 
dzisiejszej gminy 
Ruda-Huta 
Format: B5 (170x240)
Stron: 40
Rok: 2016
Wydawca: 
Wydawnictwo TAWA 
ISBN 978-83-62638-06-1
Oprawa: miękka 

Publikacja poświęcona wydarzeniom najdłuż-
szego z polskich powstań – powstania stycz-
niowego, które miały miejsce na niewielkim 
obszarze jaki obecnie zajmuje gmina Ruda-
Huta. Wydana z okazji osłonięcia kilku pomni-
ków w miejscach bitew powstańczych.

Autor:   
Praca zbiorowa
Tytuł: Obowiąz-
kiem naszym jest 
pamięć... 
Format: B5 (170x240)
Stron: 156
Rok: 2016
Wydawca: 
Wydawnictwo TAWA 
ISBN 978-83-62638-
09-2
Oprawa: miękka
 
Książka wydana na okoliczność VI Ogólnopol-
skiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Stowarzy-
szeń noszących imiona upamiętniające Zesłań-
ców Sybiru zorganizowanego w dniach 02-04 
czerwca 2016 roku przez Gimnazjum nr 6 im. 
Sybiraków w Chełmie. Składa się z części: hi-
storycznej, wspomnieniowej i edukacyjnej.  
W części edukacyjnej prezentowane są pro-
jekty i gotowe scenariusze uroczystości szkol-
nych. 

Autor:  Waldemar 
Taurogiński 
Tytuł: Szkło kulturą 
zdobione  
Format: B5 (164x238)
Stron: 256
Rok: 2016
Wydawca: 
Wydawnictwo TAWA 
ISBN 978-83-62638-
08-5
Oprawa: miękka 

Książka wydana z okazji 50-lecia Domu Kultury 
w Dubecznie, jednego z najbardziej zasłużonych 
domów kultury na Lubelszczyźnie. Wybudowany 
przez miejscową Hutę Szkła od 1966 roku pełnił 
funkcję Zakładowego Domu Kultury, a następnie 
w latach 1982-1990 Gminnego Ośrodka Kultury 
w Hańsku z siedzibą w Dubecznie. Od 1990 roku 
jest placówką środowiskową. 
Autor opracowania nazywa ten dom kultu-
ry „miejscem magicznym, w którym słowo, 
dźwięk i obraz przebierają się w odświętne 
szaty”. Podkreśla również ogromne zaanga-
żowanie mieszkańców w życie kulturalne Du-
beczna i fakt, że „współtworzyli z oddaniem 
jego sens i treść, i że wytapiając szkło, formo-
wali i zdobili je najpiękniejszymi ornamentami 
kultury, i że nadal to czynią”.

Autor:  
Iwona Chudoba 
Tytuł: Biedronkowo 
Format: A4 (210x297)
Stron: 16
Rok: 2016
Wydawca: 
Wydawnictwo TAWA 
ISBN 978-83-62638-
11-5
Oprawa: miękka 

Zbiór krótkich wierszowanych bajek dla dzieci 
aktualnej prezes Chełmskiej Grupy Literackiej 
„Lubelska 36” – Iwony Chudoby z ilustracja-
mi Edyty Szozdowskiej – debiutującej młodej 
chełmskiej graficzki. 

Autor: Aleksandr V. 
Maiorov 
Tytuł: Eufrozyna Ha-
licka. Córka impera-
tora bizantyńskiego 
na Rusi halicko-wo-
łyńskiej
stron: 370 
format: 20,5x14,5 cm 
rok: 2016 
wydawca: A. V. Ma-
iorov i Wydawnictwo 
AVALON w Krakowie  
ISBN: 978-83-7730-159-3 oprawa twarda 
ISBN: 978-83-7730-158-6 oprawa miękka 

Publikacja do nabycia w Muzeum Ziemi Chełm-
skiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

Autor: Dariusz Dą-
browski
Tytuł: Król Rusi 
Daniel Romanowicz. 
O ruskiej rodzinie 
książęcej, społe-
czeństwie i kulturze 
w XIII w.
stron: 412 
format: 20,5x14,5 cm 
rok: 2016 
wydawca: D. Dąbrow-
ski i Wydawnictwo AVALON w Krakowie  
ISBN: 978-83-7730-188-3 oprawa twarda 
ISBN: 978-83-7730-187-6 oprawa broszurowa 

Publikacja do nabycia w Muzeum Ziemi Chełm-
skiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

Autor:  Jan Kutera
Tytuł: Mowy czar
Format: B6 (125x176)
Stron: 120
Rok: 2016
Druk: SINDRUK
Oprawa: miękka 

C H E Ł M S K I  R y N E K  W y D A W N I C Z y

Poetka i malarka Krystyna Igras za-
prezentowała w Chełmskiej Bibliotece 
Publicznej najnowszy tom poetycki pt. 
„Magia życia”. Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa prac plastycznych poetki.

Liryczny zbiór Krystyny Igras jest zapisem 
sympatii do świata i ludzi oraz podziękowaniem 
dla Boga za cudowne dzieło stworzenia. Utwory 
poetki mają ogromną moc wzbudzania empatii 
i wrażliwości u czytelników oraz odkrywania sa-
mego siebie.  Podczas spotkania czytelnicy wy-
słuchali deklamacji wierszy z nowego tomiku, 
minikoncertu solistki i zespołu wokalnego oraz 
refleksji dotyczących twórczości i artystyczne-
go zaangażowania Krystyny Igras.

Krystyna Maria Igras urodziła się w Drysz-
czowie, obecnie mieszka w Pokrówce. Artystka 
jest laureatką licznych ogólnopolskich konkur-
sów poetyckich, m.in. w Ogólnopolskim Kon-
kursie Poetyckim „Bez Tytułu” (2007), w XXI 
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „U progu 
Kresów” czy w Ogólnopolskim Konkursie Li-
terackim „Świętymi bądźcie” (2014). Na arty-
stycznym koncie Krystyna Igras ma już 7 to-
mików poezji oraz liczne wystawy malarskie.
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Zgodnie z nowym prawem województwo podzielone zostało na 
regiony gospodarowania odpadami. Odpady komunalne zbierane  
w danym regionie powinny być kierowane i przetwarzane w jego 
granicach we wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpada-
mi regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. 
RIPOK). Na mocy planu dla województwa lubelskiego utworzony zo-
stał region Chełm, do którego weszły: miasto Chełm i Rejowiec 
Fabryczny oraz gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubien-
ka, Hrubieszów, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fa-
bryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Uchanie, Wierzbica, 
Wola Uhruska, Wojsławice i Żmudź. Innym istotnym ustaleniem 
planu jest nadanie statusu regionalnej instalacji Zakładowi 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego 
w Srebrzyszczu, do którego powinny trafić odpady zbierane w na-
szym regionie.

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych został wybu-
dowany w ramach projektu pn. „Zakład Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpa-
dów”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Przedmiotem projektu była: budowa zakładu, rekulty-
wacja 12 składowisk odpadów w obrębie obszaru Związku Komunal-
nego Gmin Ziemi Chełmskiej, edukacja ekologiczna oraz zakup po-
jemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon”. Realizację 
projektu przeprowadziło Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpada-
mi Sp. z o.o. w Chełmie. 

W miejscowości Srebrzyszcze koło Chełma powstał zakład o wy-
dajność ok. 26.000 Mg przy systemie pracy jednozmianowej. Stano-
wi on część kompleksowego zespołu obiektów, takich jak: 

sortownia, • 
kompostownia, • 
stanowisko do demontażu odpadów wielkogabarytowych,• 
linia do produkcji paliwa alternatywnego,• 
składowisko odpadów balastowych,• 
składowisko odpadów azbestowych. • 

W zakładzie zachodzą następujące procesy technologiczne: sor-
towanie odpadów komunalnych, sortowanie odpadów pochodzących  
z selektywnej zbiórki, przygotowanie surowca do produkcji paliwa 
alternatywnego, kompostowanie odpadów organicznych wydzie-
lonych na linii sortowniczej tzw. frakcja podsitowa) oraz odpadów 
zielonych zebranych selektywnie, przyjmowanie, czasowe maga-
zynowanie i wysyłka do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, przyjmowanie i demontaż zużytego wyposażenia 
gospodarstw domowych (odpadów wielkogabarytowych), przyjmo-
wanie odpadów budowlanych, składowanie balastu (nieprzydatne 
odpady po sortowaniu i kompostowaniu odpadów) oraz składowanie 
odpadów azbestowych.

Na szczególną uwagę w zakresie rozwiązań technologicznych za-
sługuje przygotowanie paliwa alternatywnego. W zaproponowanym 
systemie gospodarowania odpadami komunalnymi występują w 
znacznych ilościach odpady, które ze względu na jakość nie przedsta-
wiają wartości jako surowce wtórne, ale posiadają dobre właściwości 
energetyczne. Z uwagi na sąsiedztwo Cementowni Chełm i możli-
wość odzysku energetycznego w piecach cementowych, produkcja 
paliwa alternatywnego stanowi ważny element zakładu.

Dzięki realizacji projektu budowy zakładu przetwarzania odpadów 
komunalnych i rekultywacji składowisk odpadów region Chełm wy-
różnia się na tle sąsiadujących regionów kompleksowym rozwiąza-
niem problemów gospodarowania odpadami.
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Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Pocztowa 41, Urząd 
Miasta Chełm, Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełm-
ski Dom Kultury, Chełmska Biblioteka Publiczna, 

TAWA ul. Krzywa, „Technobud” 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, Stowarzy-
szenie Twórcze „Pasja” - I Armii W.P. 19, „SURMED” Przychodnia Lekarzy Rodzinnych ul.  
I Armii W.P. 41 C „FAN KULTURY” ul. Lwowska 1, „Unident” ul. Waśniewskiego 13, 
OPUS IT Jaskinia Solna „Barbórka” - Lubelska 52, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lu-
blinie Delegatura w Chełmie – pl. Niepodległości 1, Salon Fryzjerski „PROFESJO-
NAL” ul. Reformacka 28, SP Szpital Specjalistyczny w Chełmie ul. Ceramiczna 1, 
Przychodnia Specjalistyczna ul. Szpitalna 53 B, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Graniczna 2a i ul. I Pułku Szwoleżerów 15 i Galeria Atelier Ryszarda Karczmarskiego 
ul. Lwowska 34.

Z  K u LT u R A L N E G O  K A L E N D A R Z A

CHDK zaprasza

  gazeta dostępna w :

Indonezja w Atelier
Do 25 sierpnia w Galerii Atelier w Chełmie można oglądać wysta-
wę fotografii podróżniczej „Indonezja” Krzysztofa Czarskiego. 

Zdjęcia ukazują życie codzienne, mieszkańców, zwyczaje i kulturę In-
donezji. Fotografie przedstawiają wyspy: Jawa, Sumatra, Bali, Lombok, 
Sulawesi, Kalimantan, Maluku.

Na wystawę składa się około 150 fotografii. Sceny ujęte na fotogra-
fiach są opisane w języku indonezyjskim i po polsku.

Autor zdjęć - Krzysztof Czarski – urodził się w 1953 r. w Kamiennej 
Górze. Od 1981 r. mieszka w Berlinie.

W latach 1988-2005 prowadził studio fotografii reklamowej. Od 2005  
r. pracuje jako „wolny strzelec“. Wystawa, którą prezentuje w Galerii 
Atelier przedstawia fotograficzne relacje z czterech wypraw do Indone-
zji w latach: 2001,2003, 2006, 2014.    (red)

Wieczór Bieszczadzki
Gwiazdą wieczoru będzie jedna z legend piosenki turystycznej - ze-
spół Nijak. Na skarpie przy Chadeku zagrają również: Apolinary  
& Polek oraz Klaus Trzaska Band.
25 czerwca, godz. 19.00, wstęp wolny

Steczkowska akustycznie
W koncercie usłyszymy największe przeboje artystki w akustycznych 
aranżacjach. „Szamanka” polskiej sceny muzycznej jest jedną z niewielu 
naszych wokalistek, która może pochwalić się 4-oktawową skalą głosu. 
9 września, godz. 19.00, bilety 95 zł

Musical „Bodo”
Wyjątkowy muzyczny spektakl i nietuzinkowe spojrzenie na życiorys 
największej gwiazdy polskiego kina i teatru okresu międzywojennego. 
W roli tytułowej Dariusz Kordek.
11 września, godz. 19.00, bilety 70 zł

Sienkiewicz - Greatest Hits
Spektakl Teatru IMKA w reżyserii Krzysztofa Materny to niezwykle za-
bawna, nieco szalona gra z  klasyką naszej literatury. W sienkiewiczow-
skich bohaterów wcielą się, m.in.: Tomasz Karolak, Olga Bołądź, Cezary 
Kosiński, Magdalena Boczarska i pochodzący z Chełma Dominik Bąk. 
1 października, godz. 18.00, bilety 80 zł/100 zł.

Nosowska i Hey
Koncert jednego z najważniejszych polskich zespołów rockowych. Od 
1992 r. ich  znakomite kompozycje opatrzone poruszającymi tekstami 
Katarzyny Nosowskiej, zdobywają kolejnych fanów. 
15 października, godz. 19.00, bilety 60 zł/70 zł

Lato z kinem i muzyką

Z kolei młodsi widzowie reper-
tuar dla siebie znajdą w Chełm-
skiej Bibliotece Publicznej. Tam 
czeka  na nich Kino Wielkiej Przy-
gody. Seanse w każdą środę lipca 
i sierpnia. Filmy dla najmłodszych 
– godz. 10.00, dla trochę star-
szych widzów – godz. 13.00. 

Kto od kina woli muzykę ucie-
szy się, że latem wraca - organi-
zowana przez ChDK - Muzyczna 
Studnia. W piątek, 8 lipca na Pl. 
Łuczkowskiego zagrają Bimber 
Boys. Początek koncertu o godz. 
19.00. Również o godz. 19.00, ale 

1 sierpnia na dziedzińcu Zespołu 
Szkół Gastronomicznych przy ul. 
Reformackiej rozpocznie się kon-
cert Godzina W, w rocznicę wybu-
chu Powstania Warszawskiego.

Godzina 19.00 to także począ-
tek zaplanowanej na 12 sierpnia 
„Potańcówki pod gołym niebem”  
z kapelą Kataryna. Imprezę zapla-
nowano na skarpie przy ChDK.

Zaś 26 sierpnia odbędzie się 
kolejny koncert przy studni. Tym 
razem zagra zespół „Klimat W”. 

(red)

Tradycyjnie już wraz z nadejściem wakacji swoją działalność 
wznawia kino letnie. Na seanse pod gwiazdami zaprasza 
Chełmski Dom Kultury. Projekcje będą odbywały się w lip-
cowe i sierpniowe czwartki na dziedzińcu  Muzeum Ziemi 
Chełmskiej przy ul. Podwalnej. Kolejne seanse zaplanowane 
są na: 7, 14, 21 i 28 lipca oraz 4, 11, 18, 25 sierpnia. Rozpo-
częcie projekcji zawsze po zapadnięciu zmroku.


