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w y d a r z e n i a

„Państwu pierwszym opowiem o Trójce” to tytuł książki 
Magdy Jethon, dziennikarki i wieloletniej dyrektor Pro-
gramu III Polskiego Radia. Autorka gościła 27 września w 
Chełmskiej Bibliotece Publicznej. 
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Z Myśliwieckiej na Partyzantów

Choć Jethon w Trójce już nie 
ma, teraz za sprawą książki, wra-
ca myślami do najciekawszych 
chwil, które spędziła na Myśli-
wieckiej. Oprowadza czytelników 
po zakamarkach radiowego gma-
chu i rzuca anegdotami z życia 
trójkowych legend.

Kilka z tych anegdot i opowie-
ści przytoczyła podczas spotka-
nia, dlatego obecni na nim wiedzą 

już co robili na wojskowym poli-
gonie szefowie radiowej trójki, od 
kogo z trójkowego zespołu najle-
piej pożyczać pieniądze i kto ze 
znanych trójkowych dziennikarzy 
organizował bojkot tamtejszego 
bufetu. Kto na spotkaniu nie był, 
zawsze może sięgnąć do książki 
Magdy Jethon, choć to już nie bę-
dzie to samo...

      red

„Z tarczą” powrócił Jarek 
Buczek z 28 Spotkań z Po-
ezją Śpiewaną i Piosenką 
Autorską w Biłgoraju. Nasz 
bard wyśpiewał tam finan-
sową nagrodę.

Jak informuje bilgorajska.pl, 
święto poezji śpiewanej rozpoczęło 
się w Biłgorajskim Centrum Kultu-
ry, w piątek 23 września koncertem 
„Kubackiej-Przyjaciele”. Koncert 
poświęcony był pamięci zmarłej 
niedawno Alicji Kubackiej – Bazan, 
długoletniej pracownicy BCK. W so-
botę odbyły się przesłuchania kon-
kursowe, zaś kolejnego dnia jury 
ogłosiło nazwiska laureatów.

Jury w składzie: Jarosław Choj-
nacki, Andrzej Głowacki, Beata Osy-
tek, Jan Poprawa i Joanna Fedoro-
wicz po wysłuchaniu 17 wystąpień 
postanowiło przyznać wyróżnienie 
w wysokości 300 zł ufundowane 
przez BCK „Dobrego Ducha” im. 
Marka Sochackiego - Jarosławowi 
Zoniowi z Lublina. Dwa wyróżnienia 
po 500 zł każde, ufundowane przez 
burmistrza trafiły do Agaty Gałach 
z Warszawy i Sergiusza Orłowskie-
go z Warszawy. Jury postanowiło 
wyróżnić Małym Sitkiem Nadziei 

im. Sławka Wołoszyna dla najlepiej 
rokującego młodego wykonaw-
cy (nagroda 500 zł ufundowana 
przez Izę Łukasz) - Karolinę Lizer 
z Warszawy, a nagrodę w wysoko-
ści 1000 zł ufundowaną przez firmę 
Megakom przyznać zaś  właśnie Ja-
rosławowi Buczkowi.

Zuzanna Wiśniewska otrzymała 
Nagrodę Specjalną im. Alicji Ku-
backiej-Bazan (w wysokości 1000 
zł, ufundowaną przez Izabelę Łu-
kasz oraz Joannę i Grzegorza Pel-
ców), a Grzegorz Grunwald z Dęb-
skiej Kuźni - Nagrodę Wykonawczą 
im. Bogdana Krawca (1500zł ufun-
dowane przez BCK). Nagrodę 
autorską im. Jacka Fałkiewicza 
(1500zł ufundowaną przez Burmi-
strza Miasta Biłgoraj) jury przy-
znało Grzegorzowi Paczkowskiemu 
z Warszawy.

Gęste Sito Krytyki otrzymał 
Marek Król z Biłgoraja. Nagrodę 
w wysokości 2000 zł ufundował 
Burmistrz Miasta Biłgoraj i BCK.
Nagrodę od ekipy technicznej 
BCK otrzymał Grzegorz Grunwald 
z Dębskiej Kuźni. 

Na zakończenie dla wszystkich 
zagrał zespół Czerwony Tulipan.

red

Nagroda dla chełmskiego barda

Z okazji Światowych Dni Młodzieży 
w hali MOSiR miało miejsce wyjątko-
we wydarzenie, czyli Koncert Naro-
dów. Wzięli w nim udział mieszkańcy 
Chełma, wolontariusze oraz pielgrzy-
mi z Filipin i Belgii, którzy odwiedzili 
nasze miasto w drodze na Światowe 
Dni Młodzieży w Krakowie.

Zarówno belgijscy i filipińscy go-
ście, jak i gospodarze mieli okazję 
w oryginalny sposób zaprezentować 
swój kraj i jego kulturę. Gości uro-
czyście przywitała Prezydent  Miasta 
Chełm Agata Fisz oraz ks. Jacek Le-
wicki, główny koordynator przygo-
towań do ŚDM w Chełmie. Po części 
oficjalnej przyszedł czas na koncert  
i wspólną zabawę.        red

Koncert Narodów
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Klub w Chełmskim Domu Kultury działa od 
1986 roku.  Przez te wszystkie lata prze-
winęły się przez treningowe sale ChDK 
tysiące dzieci i młodzieży zgłębiające 
- dzięki zajęciom organizowanym przez 
Klub - tajniki tańca towarzyskiego. 

TAKT to wieloletnia tradycja i uznana marka w 
świecie tanecznym. Formacja prowadzona przez 
klub trzynastokrotnie zdobyła tytuł Mistrza Pol-
ski Formacji Tanecznych. Ponadto zawodnicy re-
prezentowali Chełm w I edycji programu „Got to 
dance. Tylko taniec”. Lista wychowanków, któ-
rzy odnosili i odnoszą znaczące sukcesy tanecz-
ne jest długa. Wielu z nich właśnie od przygody 
z tańcem w Takcie rozpoczęło życiową karierę 
zawodową w świecie tanecznym. Niektórzy po-
wrócili do ChDK jako wykwalifikowani trenerzy, 
by przekazywać swoją wiedzę i umiejętności no-
wym pokoleniom.  

Możemy być dumni z tego, że tradycja tańca 
towarzyskiego jest wciąż żywa. Chociaż mogło-
by się wydawać, że na współczesne czasy jest 
to forma nieco archaiczna, to fakty świadczą o 
zupełnie czymś innym. Obecnie w Klubie tre-
nuje ponad 160 dzieci, młodzieży i dorosłych w 
VIII grupach o różnym poziomie zaawansowa-
nia. Najmłodsi podopieczni mają zaledwie 5 lat. 
15 par reprezentujących KTT TAKT Chełm jest 
zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Tanecz-
nym i startuje turniejowo na poziomie ogólno-
polskim i międzynarodowym. 

Wszystkie osiągnięcia możliwe były tylko 
dzięki świetnej kadrze, z którą od wielu lat Klub 
ma szczęście współpracować. Obecnie pary 
trenują pod okiem znanych i utytułowanych 
trenerów: Romana Pawelca, Łukasza i Ane-
ty Pawlaków, Wojciecha Rozwałki, Grzegorza 
Zmokłego, Michała Łokińskiego i Barbary Czaj-
kowskiej. Młodzież szkoli się również podczas 
dodatkowych warsztatów tanecznych. 

Od początku funkcjonowania Klubem opie-
kowali się kolejno: Piotr Wysocki, Roman Ja-
kubowicz, Halina Buczma, Aldona Olchowska  
i Magdalena Łokińska.         APo

ta n i e c
Jubileusz Klubu Tańca Towarzyskiego TAKT

Tanecznym krokiem 
przez trzy dekady
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kiMłodzieżowy 
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 Kosme-
tyczny „Angel” - ul. Lwowska 13 E, „Galeria Fryzur” ul. Pocz-
towa 26, hotel „Relax”-ul. 11 Listopada 2, HK Hotel „Kozak” 
– ul. Hrubieszowska 37, „ALMED” Specjalistyczne Gabine-
ty Lekarskie ul. Hrubieszowska 54a, Hotel „DUET” - ul. Hru-
bieszowska 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 Dele-
gatura w Chełmie – pl. Niepodległości 1, Salon Fryzjerski 
„PROFESJONAL” ul. Reformacka 28, SP Szpital Specjali-
styczny w Chełmie ul. Ceramiczna 1, Przychodnia Specjali-
styczna ul. Szpitalna 53 B, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Graniczna 2a i ul. I Pułku Szwoleżerów 15 i Galeria Ate-
lier Ryszarda Karczmarskiego ul. Lwowska 34.

  gazeta dostępna w :
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Miłośnicy teatru powinni 
zarezerwować sobie czas 
od 18 do 20 listopada. W 
tych dniach odbędzie się  w 
Chełmskim Domu Kultury 
czwarta edycja Ogólnopol-
skich Spotkań Profesjonal-
nych Teatrów Amatorskich. 

Dotąd na scenie 
ChDK gościły już grupy 
z Warszawy, Wiednia, 
Częstochowy, Biłgora-
ja, Siedlec i Przemyśla. 
Każdego roku organi-
zatorzy starają się, aby 
repertuar był różnorod-
ny. Chcą też pokazać, 
że teatr amatorski jest 
w świetnej kondycji i 
że swoim profesjonali-
zmem często dorównuje 
teatrom zawodowym.

Tym razem zaproszenie orga-
nizatorów przyjął Teatr Przed-
mieście z Rzeszowa, który w tym 

roku świętuje jubileusz 15-lecia. 
Na OSPTA zaprezentuje spektakl  
„Circus Paradise”.  Wystąpią także 
nasi sąsiedzi, czyli Teatr OKO z Ru-
dy-Huty ze spektaklem „Dejavu”. 

Gościem specjalnym OSPTA bę-
dzie Scena Prapremier Invitro ze 
spektaklem „Zły” w reż. Łukasza 
Witta Michałowskiego. Widzowie 

zobaczą też nowy spektakl Teatru 
Ziemi Chełmskiej. Jaki? Tego or-
ganizatorzy jeszcze nie zdradza-
ją.     bart

To była już szósta edycja Chełmskich Wa-
kacji Teatralnych organizowanych przez Mło-
dzieżowy Dom Kultury.  Spektakle, jak co roku 
odbywały się w lipcowe i sierpniowe soboty  
i każdorazowo cieszyły się wielką popularno-
ścią. Spektakle organizowane były na Placu 
Łuczkowskiego oraz na dziedzińcu Szkoły Pod-
stawowej nr 10 przy ul. Reformackiej.

Młodzi widzowie wraz z rodzicami i dziad-
kami obejrzeli kolejno spektakle: „Nadchodzi 
Pipi” (Teatr Tak z Krakowa), „Jak to w rodzi-
nie”(Teatr Vasca z Torunia), „Chatka Zającz-
ka”(Teatr Władca Lalek ze Słupska), „Zacza-
rowany Kapturek” (Falco Show z Krakowa)  
i „Krawiec Niteczka” (spektakl Teatru Malutki 
z Warszawy).

Chełmskie Wakacje Teatralne to projekt re-
alizowany w ramach Miejskiego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.            red

Kolejny sezon rozpoczyna „Teatr na 
poduszkach” Młodzieżowego Domu 
Kultury w Chełmie. Siedząc na wy-
godnych pufach najmłodsi miłośnicy 
teatru spotkają się z bohaterami róż-
nych lalkowych opowieści. Do końca 
roku organizatorzy sobotnich spotkań 
z teatrem lalkowym zaproszą młodych 
widzów aż sześć razy.

- Nasza oferta kierowana jest do rodzin, 
aby stworzyć im warunki do integracji po-
przez wspólne uczestnictwo w wydarzeniach 
artystycznych – informuje Mirosław Majewski, 
nauczyciel MDK i pomysłodawca „Teatru na 
poduszkach”. - W oglądaniu spektakli rodzice 
będą towarzyszyć dzieciom, aby móc wspólnie 
przeżywać akcję sceniczną, a następnie oma-
wiać treść. Cykliczny charakter przedsięwzięcia 
ma między innymi przyzwyczajać rodziny do 
częstego wspólnego uczestnictwa w kulturze i 
przede wszystkim integrować rodziny. Zarów-
no atrakcyjna forma przekazywania treści jak i 
spotkania po przedstawieniach, możliwość roz-
mowy z aktorami, obejrzenia dekoracji, lalek, 
kostiumów, rekwizytów i urządzeń teatralnych, 
stanowią dla widzów niezapomnianą przygodę. 
W wielu dużych miastach, gdzie funkcjonują 
zawodowe i państwowe teatry, takie formy in-
tegracji poprzez wspólne przeżywanie sztuki 
znakomicie się sprawdziły.

Spektakle „Teatru na poduszkach” na sta-
łe wpisują się w ofertę Młodzieżowego Domu 
Kultury. Poduszkowa scena gościła artystów na 
co dzień pracujących w zawodowych teatrach 
lalkowych lub prowadzących własne teatry. 
Podobnie będzie w jesiennej edycji. Młodzi wi-
dzowie spotkają się ze starymi, dobrymi zna-
jomymi jak między innymi Bogusław Byrski z 
lubelskiego Teatru Andersena, czy aktorzy bia-

łostockiego Teatru pod Orzełkiem.
- Spodziewamy się, że uczestnictwo w cyklu 

widowisk teatralnych wzmocni u dzieci poczu-
cie własnej wartości i pokaże pozytywne wzor-
ce – mówi Mirosław Majewski. - Jak w poprzed-
nich edycjach, zaprosimy zawodowe zespoły 
aktorskie z ofertą kameralnych przedstawień 
dla dzieci, połączonych z zabawą integracyjną 
i mających w treści sztuk przesłania profilak-
tyczne i integracyjne, przedstawiające pozy-
tywne wzorce zachowań.

Projekt „Teatr na poduszkach” jest finanso-
wany ze środków Miejskiego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Treść zaproponowanych spektakli będzie 
zawierała elementy profilaktyki.
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„O czym marzą drzewa” to 
przedstawienie w wykonaniu akto-
rów Teatru Niewielkiego w Krako-
wie, które odbyło się na podwórku 
za biblioteką na osiedlu Zachód 
26 sierpnia. Choć widowisko roz-
poczynało się o godz. 17.00, to 
pierwsi widzowie pojawili się z ko-
cami już dwie godziny wcześniej i 
w atmosferze pikniku oczekiwali 
na przedstawienie. Niektórzy nie 
musieli nawet wychodzić z domu, 
aby obejrzeć spektakl, wystarczy-

ło wyjść na balkon. Spektakl miał 
formę wesołej, wspólnej zabawy 
z dziecięcą publicznością, która 
świetnie się bawiła i chętnie brała 
udział w zadaniach przygotowa-
nych przez aktorów. 

Dzięki temu wydarzeniu waż-
ne tematy jak zanieczyszczenie 
powietrza, niska emisja, segre-
gacja odpadów, czy też problem 
niszczenia lasów zostały w łatwy 
i przyjemny sposób przekazane 
nawet najmłodszym widzom.  AM

Teatr na Poduszkach Chełmskie 
Wakacje 
Teatralne

Spotkania teatrów 
amatorskich

Spektakl pod chmurką
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Chełmski Dom Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do sko-
rzystania z oferty zajęć dodatkowych. Najmłodsze, dzieci od czwartego 
roku życia mogą zapisać się do Akademii Małego Artysty. Różnorodne 
zajęcia (malarstwo, taniec, bajkoterapia, muzyka, teatr itp.) prowa-
dzone są przez instruktorów ChDK oraz zaproszonych gości. Pięciolat-
ki ChDK zaprasza na zajęcia taneczne. W Klubie Tańca Towarzyskiego 
TAKT  szkolenie prowadzone jest w dwóch stylach tanecznych: tańcach 
standardowych i latynoamerykańskich przez trenerów Michała Łokiń-
skiego i Grzegorza Zmokłego. Mile widziane pary.

Soliści (ale nie tylko) mile widziani będą w Zespole Pieśni i Tańca 
Ziemi Chełmskiej. Pod okiem prowadzącej Marioli Piędzi, dzieci poznają 
tajniki m. in. tańców regionalnych. Natomiast dzieci sześcioletnie mogą 
rozpocząć naukę w Baletowej Szkole Tańca ChDK.  Zajęcia prowadzi 
pedagog i instruktor tańca klasycznego Barbara Czajkowska.

ChDK proponuje także nową formę taneczną: taniec nowoczesny. 
Dwie grupy – dziecięcą i młodzieżową, poprowadzi tancerz Lubelskiego 
Teatru Tańca - Wojciech Kaproń. Osoby dorosłe mogą zapisać się na 
Kurs Tańca dla Dorosłych.

Oferta zajęć dodatkowych ChDK to jednak nie tylko taniec. Teatr 
Hesperydy prowadzony przez Elżbietę Dopieralską  zaprasza młodzież 
gimnazjalną i szkół średnich. To teatr alternatywny, który realizuje nie 
tylko tradycyjne spektakle sceniczne, ale również widowiska plenerowe 
z udziałem dźwięku i ognia.

Pracownia Twórcza zaprasza do trzech grup wiekowych:  dziecięcej 
Plastuś – od 6 lat, młodzieżowej Kreska – dla młodzieży  gimnazjal-
nej i szkół średnich oraz dorosłej Alternatywa. Zajęcia prowadzi Anna 
Szumera. Nowością jest Pracownia Tkaniny Artystycznej ABAKAN, w 
której uczestnicy poznają podstawy tkactwa artystycznego, splotów i 
technik, nauczą się cieniowania oraz wykonywania gobelinów wg wła-
snego projektu.

Na osoby, które chciałyby rozwijać swój talent wokalny czekają dwa 
działające w ChDK chóry: Chadek Gospel Choir prowadzony przez Grze-
gorza Głucha oraz  Chór Hejnał prowadzony przez Danutę Bałkę-Ko-
złowską i  Bogdana Deptę. Pracę rozpoczął też kolejny rocznik Chadek 
Musical Academy.  Więcej informacji o działalności grup artystycznych 
ChDK można uzyskać pod nr 82 563 00 81.     APo

Tańcz, maluj, śpiewaj

Za nami kolejna odsłona „Trzech ścian”. Tym razem na specyficz-
nej, plenerowej wystawie na Pl. Łuczkowskiego możemy oglądać 
czarno-białe fotografie Przemysława Świechowskiego. 

Oczywiście tematem przewodnim zdjęć jest Chełm. Jak go widzi 
lublinianin, od kilku lat mieszkający w naszym mieście? O tym można 
się przekonać oglądając nową odsłonę wystawy.

„Trzy ściany” to miejsce otwarte dla każdego fotografującego, 
który przedstawi interesujący tryptyk. Każdy może tam zaistnieć 
ze swoimi pracami pod warunkiem, że spełni najważniejszy waru-
nek: tematyka zdjęć musi być związana z Chełmem. Organizatorzy 
tego niecodziennego projektu zapraszają do współtworzenia „Trzech 
ścian”. Propozycje fotograficznych tryptyków można przesyłać na 
adres gchwesiuk@gmail.com.               red

Chełm czarno-biały
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Muzeum Ziemi Chełmskiej 
przygotowuje wystawę 
malarstwa Ryszarda Lisa – 
jednego z najbardziej wyra-
zistych artystów lubelskich. 
Rozkwit jego twórczości 
wyznaczyły lata sześćdzie-
siąte oraz dwie kolejne de-
kady ubiegłego wieku.

Pierwsza edycja tego pokazu 
miała miejsce w przestrzeni Mu-
zeum Lubelskiego na przełomie 
grudnia 2015 i stycznia 2016.  Do-
konania twórcy zapisały jeden z 
ważnych rozdziałów w obszarze 
malarstwa materii. Obrazy o gę-
stych, zbrużdżonych fakturach, 
monumentalne w wymowie, przy-
pominają bardziej reliefowe utwo-
ry niż gładko zamalowane płótna. 
Ich kolorystyka z reguły asce-
tyczna, przytłumiona, z przewagą 
różnych odcieni czerni, ostrożnie 
dopuszcza barwne akcenty, jak-
by z obawy przed obniżeniem siły 
przekazu. Prace tworzone w tzw. 
technice własnej, powstawały 
przy użyciu farb akrylowych, olej-
nych, mieszaniny piasku z klejem, 
a w niektórych przypadkach ich 
autor sięgał po sznurek czy frag-
menty worka jutowego. Stawał się 
tu nieodrodnym wychowankiem 
swego mistrza prof. Aleksandra 
Kobzdeja ze stołecznej Akademii 

Sztuk Pięknych, który farbę na-
kładał grubymi warstwami, a do 
kompozycji wprowadzał materiały 
niemalarskie. 

Surowa i pełna patosu sztuka 
Ryszarda Lisa odzwierciedla nie-
pokoje egzystencjalne pokolenia, 
które głęboko naznaczone było 
dramatem wojny. Malarstwo – na 
pierwszy rzut oka – przynależne 
do nurtu abstrakcji, przy uważ-
nym oglądzie, ujawnia całą gamę 
rozpoznawalnych symboli: krzy-
ża, zarysów ludzkich sylwetek, 
kości, czaszek, znaków skażenia 
radioaktywnego. Jego przykłady 
operujące ciężkimi, poruszający-
mi emocje materiami, nabierają 
mocy autorskiej wypowiedzi o 
tragedii czasów okupacji. 

Przesłanie artysty sprzed kilku 
dekad, nie traci na wartości, wręcz 
przeciwnie, w czasach rozdartych 
wciąż nowymi konfliktami, nabie-
ra szczególnego znaczenia, stając 
się formą ostrzeżenia na przy-
szłość. Najbardziej nośnym w tej 
grupie prac dziełem jest Requiem 
z 1979 roku – monumentalny dyp-
tyk z tysiącem wypisanych farbą 
nazwisk więźniów obozu koncen-
tracyjnego na Majdanku. Pokaźny 
obraz działa nie tylko formatem, 
ale też – jako świadectwo bene-
dyktyńskiej pracy autora – wielo-
warstwowo naniesionym tekstem, 

w którym słowa wcześniej pisane 
zacierają się, ustępując miejsca 
kolejnym, bardziej czytelnym. 
Dokonania lubelskiego artysty 
– obok spraw egzystencjalno-
społecznych – podnosiły również 
wątek o charakterze literackim. 
Swojej fascynacji poezją Norwida 
dał wyraz w cyklu Do C. K. Nor-
wida, gdzie zderzał zapisane frag-
menty obrazu z fakturowo opra-
cowanymi partiami.

Wystawa w chełmskim mu-
zeum, przypomni dokonania jed-
nego z najznamienitszych twór-
ców Lublina, o którym pamięć jest 
żywa w tamtejszym środowisku 
artystycznym. 

W połowie lat osiemdziesiątych 
artysta dotknięty został ciężką 
chorobą, z którą zmagał się do 
końca życia. Nawet w tym naj-
trudniejszym dla niego okresie, 
sztuka pełniła rolę antidotum na 
trudy i niedogodności codzienne-
go bytowania.

Ryszard Lis w 1959 roku ukoń-
czył Państwowe Liceum Technik 
Plastycznych w Nałęczowie. Pięć 
lat później z wyróżnieniem uzy-
skał dyplom Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, w pracowni 
prof. Aleksandra Kobzdeja. W 
latach 1965–1968 pracował w Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Lubli-
nie, w latach 1975–1986 w Insty-
tucie Wychowania Artystycznego 

(obecnie Instytut Sztuk Pięknych) 
UMCS w Lublinie. W latach 1977–
1983 pełnił funkcję prezesa Lubel-
skiego Okręgu Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Wielokrotnie 
nagradzany, m.in. I nagrodą na 
Ogólnopolskim Festiwalu Malar-
stwa, Grafiki i Rzeźby w Sopocie 
w 1968 roku, laureat kilku edycji 
Ogólnopolskiej Wystawy Plasty-
ki PRZECIW WOJNIE w Lublinie 
(1975 – I nagroda, 1979 – II na-
groda, 1987 – Grand Prix), złotym 
medalem na Międzynarodowej wy-
stawie akwareli w Bułgarii (1982), 
Główną Nagrodą im. J. Malczew-
skiego na XXXIV Ogólnopolskim 
Salonie Zimowym Plastyki w Ra-
domiu. Jego prace pokazywano 
na międzynarodowych wystawach 
polskiego malarstwa w Montrealu, 
Tokio, Sztokholmie, Essen, Bre-
mie, Düsseldorfie, w Rumunii i na 
Węgrzech. 

Na wystawę Ryszarda Lisa w 
Muzeum Ziemi Chełmskiej złożą 
się prace pochodzące z kolekcji 
Muzeum Lubelskiego w Lublinie, 
Państwowego Muzeum na Majdan-
ku oraz ze zbiorów prywatnych. 
Pokaz można będzie oglądać od 
połowy listopada do końca grud-
nia 2016.

Jagoda Barczyńska
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Malarstwo ryszarda Lisa (1935-1997) w chełmskim muzeum.

Non omnis moriar

Ryszard Lis, „Bez tytułu 4/74 (XXX)”, 1974, technika własna 
(akryl, płótno, piasek z klejem), 120x100 cm

Ryszard Lis, “Do C.K. Norwida. Listy o emigracji”, 1979, akryl, płótno, 120x100 cm
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Prace reprezentujące 
wszystkie kategorie twór-
czości Jana Uścimiaka oglą-
dać możemy na wystawie 
przygotowanej przez Dział 
Etnografii Muzeum Ziemi 
Chełmskiej im. Wiktora 
Ambroziewicza w Cheł-
mie. Znajdziemy tu rzeźby, 
płaskorzeźby i kompozy-
cje wykonane w technice 
własnej. 

Oprócz najbardziej znanych, 
polichromowanych prac z ostat-
nich lat, na wystawie pokazane 
zostały też rzeźby najstarsze, za-
pomniane, a przez samego twórcę 
uważane za niedoskonałe. Stano-
wią one jednak ciekawostkę tego 
monograficznego pokazu, uzupeł-
nionego publikacją wierszy, które 
dla autora są równie ważne, jak 
prace plastyczne. Wypływają z 
jego wrażliwości i dużej wyobraź-
ni, są swoistym komentarzem do 
działań artystycznych. 

 Wiersze Jan Uścimiak pisał od 
dziecka. Najczęściej „do szuflady”. 
Były różne, wszystkie szczere, pi-
sane z wewnętrznej potrzeby, bę-
dące wspomnieniem tego co kocha 
i widzi wokół siebie. Spośród oko-
ło pięciuset tylko nieliczne zostały 
pokazane światu, m.in. opubliko-
wany w 1982 roku w „Gromadzie. 
Rolnik Polski” wiersz zatytułowa-

ny „Tęsknota córki”
Właśnie w takich wierszach, ale 

i w wielu rzeźbach odbija się jego 
romantyczna natura, tęsknota do 
życia na wsi, piękna podlaskiej 
przyrody.

Wystawa w chełmskim muzeum 
obejmuje ponad 200 prac artysty, 
wykonanych w latach 1974–2016. 
Prezentowane w czterech salach 
ekspozycyjnych, pogrupowane 
zostały tematycznie: rzeźby ro-
dzajowe, związane 
z miastem i wsią; 
religijne, podzie-
lone na: poczet 
świętych, obiekty 
związane ze Świę-
tami 

w y s ta w y
Jan Uścimiak. rzeźba

Kiedy dusza 
jest szczęśliwa…
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Wielkanocnymi oraz z Bożym Narodzeniem – tu 
miejsce znalazła też kategoria aniołów; ptaki i 
lustra oraz najstarsze rzeźby, które zachowały 
się w zbiorach muzealnych.

Autorki wystawy: Bożena Dobosz i Małgorzata 
Podlewska-Bem, współpraca - Grzegorz Zabłoc-
ki.

Wystawa ze zbiorów: Muzeum Archeolo-
gicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum 
Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, 
Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych w Lublinie, Mu-
zeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Am-

broziewicza w Chełmie oraz z kolekcji 
prywatnych: Danuty Jachiewicz, 

Joanny Nowak, Ireny i Ryszar-
da Patkowskich, Elżbiety Po-
dolanko, Jagody Barczyńskiej, 
Grzegorza Zabłockiego.

Ekspozycji towarzyszy ob-
szerny, bogato ilustrowany 
katalog „Kiedy dusza jest 
szczęśliwa…” Twórczość 
Jana Uścimiaka, zawierają-
cy 67 barwnych reprodukcji 
rzeźb, wybór wierszy, notę 
biograficzną, informacje o 
wystawach, nagrodach i wy-
różnieniach autora i jego prac 
w regionalnych i ogólnopol-
skich konkursach rękodzieła 
artystycznego. Jest dostępny 
w stoiskach sprzedaży Mu-
zeum Ziemi Chełmskiej im. W. 
Ambroziewicza w Chełmie.

Wystawa czynna do 30 
listopada 2016 r., w siedzibie 

muzeum przy ul. Lubelskiej 57. 

Małgorzata 
Podlewska-Bem

Tęsknota córki
Tatuś, narysuj mi babci domek,
taki drewniany z innym daszkiem,
i bzy przed domem – zielone –
z takim wesołym ptaszkiem…

Tatuś, narysuj mi wioskę
I ludzi, jak koszą siano,
I pola takie zielone,
I krówki jak ryczą rano…

Narysuj mi tato las,
taki zielony jak żywy…
A w lesie babcia moja
- jak zbiera prawdziwe grzyby…

Narysuj mi tatuś obrazek,
narysuj go w letnim czasie,
gdy wioska tonie w zieleni…
To nasze zielone Podlasie.
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Wystawy spotkania i koncerty... Nie-
które rozpoczęły się już w późnych 
godzinach popołudniowych. Więk-
szość kończyła w późnych godzinach 
nocnych. Pogoda dopisała, więc 
chełmianie chętnie uczestniczyli we 
wszystkich wydarzeniach – również 
tych plenerowych. A co się działo?

Na Placu Łuczkowskiego zagrała kapela Uro-
czysko. Można też było podziwiać zabytkowe 
pojazdy. Na imprezy zaprosili: Werwa i Auto-
mobilklub Chełmski. Kto był w okolicy, mógł 
obejrzeć plenerową wystawę fotografii Paw-

ła Klajnerta oraz zajrzeć do Fotokiosku, 
gdzie autor robił chętnym pamiątkowe 

zdjęcia.

Młodzieżowy Dom Kultury zabrał chełmian  
w muzyczno-taneczną podróż „W 60 minut do-
okoła świata”. W kameralnej scenerii dziedziń-
ca przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Ho-
telarskich, poprzedził ją koncert światowych 
przebojów muzyki rozrywkowej w wykonaniu 
Orkiestry Dętej Cementowni Chełm.

Jak co roku nie brakowało chętnych do zwie-
dzania Zabytkowej Kopalnia Kredy. Kredowe 
korytarze można było odwiedzać do godz. 23. 

Do godz. 23.00 tętniła życiem także Chełm-
ska Biblioteka Publiczna. Małych czytelników 
odwiedził Pan Kleks (S. Czarnota) wraz ze swo-
imi uczennicami  (B. Szarwiło, A. Buda). Było 
widowisko  inspirowane piosenkami z „Akademii 
Pana Kleksa”, gry i zabawy z Fabryczką Marzeń 
oraz projekcja filmu „Akademia Pana Kleksa”. 
Starsi czytelnicy w tym czasie odwiedzali Wy-

pożyczalnię Główną korzystając z akcji 
„Noc bez kar”. 

Estrada Dziecięca tradycyjnie 
już zaprezentowała na deptaku 
taneczny happening, a Stowa-
rzyszenie Twórcze Pasja zapro-
siło do swojej pracowni przy 
ul. I Armii Wojska Polskiego 
na wernisaż wystawy pople-
nerowej.

Z kolei w Galerii  Atelier 
miał miejsce wernisaż wy-
stawy Pawła Figurskiego 
ISRAEL#TAGS połączony 

ze spotkaniem autor-
skim oraz pokazem 

slajdów. Ponadto można tam było obejrzeć fil-
my Grażyny Stankiewicz ze Światowego Zjazdu 
Chełmian oraz „Ida Haendel – koncert w sepii”. 
Nie zabrakło też degustacji kuchni żydowskiej 
przygotowanej przez Sto Pociech. O 22 wystą-
pił zespół Berberys Klezmer Bend. 

Dużo działo się w Muzeum Ziemi Chełmskiej. 
W gmachu głównym muzeum odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa i rzeźby Włodzimierza Paw-
laka. Wśród zaproszonych gości byli między in-
nymi Grażyna Lutosławska dziennikarka i pisar-
ka, Zdzisław Kwiatkowski artysta performance 
oraz Marek Dyjak kompozytor i piosenkarz.

Noc Kultury w Chełmie
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foto: Aleksandra Borowiec, ChBP, 
Ryszard Karczmarski, 

Joanna Sadowska, Grzegorz Zabłocki

Kolejnym wydarzeniem był wernisaż wystawy rzeźby Jana 
Uścimiaka. Na dziedzińcu muzealnym, podczas otwarcia tej wy-
stawy, witała gości Kapela Hańszczanie. Później odbył się także 
koncert tego zespołu, który ma w swoim repertuarze oprócz 
muzyki podwórkowej, także utwory biesiadne, ludowe, kolędy  
i wiele innych melodii łatwo wpadających w ucho. 

Gościem wieczoru był prof. Andrzej Buko z Warszawy, któ-
ry podczas spotkania przygotowanego przez Dział Archeologii, 
wygłosił wykład na temat wyników badań archeologicznych na 
Wysokiej Górce w Chełmie. Z kolei miłośnicy przyrody mogli 
uczestniczyć w spotkaniu z dr. Ignacym Kitowskim na temat 
„Ochrony przyrody w Polsce na przestrzeni dziejów”.

Ponadto podczas Nocy Kultury, aż do północy  można było 
zwiedzać ekspozycje w czterech budynkach muzealnych. Jak 
wyliczyli muzealnicy, we wszystkich imprezach Nocy Kultury  
w muzeum uczestniczyły 2622 osoby.            KM, red
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Już po raz piąty Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych Razem na Kresach oraz 
Super Tydzień Chełmski zaprosili na 
Festiwal Kulinarny i Energii Kobiecej 
„Kresowe smaki i talenty”. Przysmaki 
domowej kuchni na towarzyszący fe-
stiwalowi konkurs przywiozły gospo-
dynie z trzech powiatów.

Impreza upłynęła pod znakiem prawdziwej 
uczty. Na suto zastawionych stoiskach można 
było znaleźć m.in. mięsiwa i pasztety, piero-
gi, sałatki, pieczywo, smalec, ogórki kiszone, 
ryby i sery. Nie zabrakło też ciast i nalewek. 

Panie, które przygotowały te smakowitości, 
nie tylko popisywały się swoim kulinarnym 
kunsztem przed chełmianami, ale także wal-
czyły o tytuły i nagrody w kilku kategoriach. 

r o Z M A i T o ś C i
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Wycieczki, imprezy i różnego 
rodzaju warsztaty przygotował 
dla dzieci na tegoroczne wa-
kacje Młodzieżowy Dom Kul-
tury.

Dzieci podczas Kolorowe-
go Lata w Mieście odwie-
dziły m.in. Wojciechów, 
Guciów i Farmę Iluzji w 
Trojanowie. Dzieci powi-
tały wakacje na wspólnej 
imprezie, wzięły udział w 
średniowiecznym pikniku 
i żegnały lato podczas 
festynu Kolorowe Hocki-
Klocki. W międzyczasie 
chętnie uczestniczyły w 
spektaklach plenerowych 
organizowanych w ra-
mach Chełmskich Wakacji 
Teatralnych oraz licznych 
warsztatach artystycznych.

   red

Kolorowe Lato 
w Mieście
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Kresowe smaki i talentyNapisz do nas
Organizujesz koncert, wieczór autorski, 

wystawę? Przygotowujesz wydarzenie kul-
turalne i chcesz, aby  dowiedziało się o nim 
więcej osób? Napisz do nas o swoim przed-
sięwzięciu, a my napiszemy o nim w Kultu-
rze Chełmskiej. Informacje prześlij na ad-
res: kulturachelmska@wp.pl. Zapraszamy 
do współpracy!

Legalna 
Kultura

Wystartował projekt Kultura Na Wido-
ku, dający dostęp do 1000 utworów w cy-
frowej wersji – książek, filmów, muzyki, 
gier i wirtualnych spacerów po muzeach 
świata. Wszystkie e-booki są bezpłat-
ne, a linki i kody aktywne bezterminowo. 
Kultura Na Widoku to multimedialny projekt, 
który daje dostęp do bogactwa zasobów legal-
nych źródeł kultury w Internecie, dosłownie i 
w przenośni wychodząc naprzeciw współcze-
snemu odbiorcy. 

Projekt współfinansowany jest przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 
Polski Instytut Sztuki Filmowej,  a współorga-
nizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. 

Szczegóły można znaleźć na 16 stronie Kul-
tury Chełmskiej oraz http://www.kulturanawi-
doku.pl/.            AM

W tym roku festiwal odwiedziło wyjątkowo 
dużo gości. Z pewnością nie bez znaczenia był 
fakt, że wraz z nim zorganizowany został jubi-
leusz Super Tygodnia Chełmskiego oraz towa-
rzyszące mu wybory miss i przegląd zespołów 
weselnych.           red
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We wrześniu chór Hejnał 
obchodził piękny jubileusz 
50-lecia działalności. Z tej 
okazji jego członkowie, 
pod dyrekcją Danuty Bałki-
Kozłowskiej przygotowali 
uroczysty koncert, na któ-
rym wystąpili wraz z zapro-
szonymi gośćmi.

Chór Hejnał powstał 17 września 
1966 r. W tym roku kończy 50 lat.

- Od razu zaznaczam, że nie 
jest to chór najstarszy w naszym 
mieście. Przy parafii pw. Roze-
słania św. Apostołów działa chór 
parafialny, który ma 98 lat i wciąż 
funkcjonuje - mówi Danuta Bałka-
Kozłowska.

Hejnał założył Mieczysław Niedź-
wiecki, który obecnie jest patro-
nem chóru. 

- Pan Niedźwiecki był nauczycie-
lem muzyki, później dyrektorem 
Państwowej Szkoły Muzycznej. 
Chór założył razem z przyjaciółmi, 
Teresą Dyląg i kilkoma osobami, 
które bardzo lubiły śpiewać. Na 
początku tych osób nie było wiele, 
ale jak zaczęły się próby, to zespół 
się rozrósł - opowiada Bałka-Ko-
złowska.

Gdy pani dyrygent dołączyła do 
tego grona, był początek lat 80-
tych. Wtedy w Hejnale śpiewało 
pond 60 osób. 

- To był zdecydowanie najlepszy 
czas dla tego chóru, moment kiedy 
najwięcej osób było zaangażowa-
nych - mówi pani Danuta. - Teraz 
jest trochę gorzej, jak dla mnie, 
mogłoby być tych osób trochę wię-
cej. Brakuje nam w składzie mło-
dzieży. Może dlatego, że nie ma u 
nas żadnego chóru studenckiego, 

choć są wyższe uczelnie? A może 
młodzi nie biorą przykładu z rodzi-
ców i dziadków?

W związku z tym, że Hejnał czę-
sto gości w lokalnych parafiach, 
sporą część repertuaru stanowi 
muzyka sakralna. Są też kolędy, 
jak wiadomo ulubione przez Pola-
ków pieśni bożonarodzeniowe, a 
także pieśni patriotyczne. 

- W repertuarze mamy również 
pieśni ludowe, przepiękne utwory, 
które wykonywaliśmy przy okazji 
m.in. dożynek w naszym regionie 
- dodaje Bałka-Kozłowska. - Jest 
nam bardzo bliski repertuar polski. 
Staramy się też śpiewać inne,więk-
sze formy wokalno-instrumental-
ne. Ostatnio była to Carmina Bu-
rana Carla Orffa.

Obecnie w chórze Hejnał śpiewa-
ją 34 osoby. Prowadzą go Danuta 
Bałka-Kozłowska i Bogdan Depta. 

- Oczywiście cieszymy się z tego, 
że tyle nas jest, że śpiewamy, bo 
to tak naprawdę najważniejsze. 
Jednak przydałyby się młode oso-
by: licealiści, studenci, młode gło-
sy - mówi pani dyrygent.

Jak zostać członkiem chóru Hej-
nał?

- Wystarczy mieć czas i przyjem-
ność ze śpiewania. Próby odbywają 
się w Chełmskim Domu Kultury re-
gularnie dwa razy w tygodniu, a je-
śli jest taka potrzeba, to i częściej. 
Czasami bywa to uciążliwe, ale coś 
za coś... - tłumaczy dyrygentka. 
- Jest z tego przyjemność stania 
na scenie, wspólnego śpiewania, a 
potem słuchania oklasków, tego, 
że komuś się spodobało to, co ro-
bimy.... 

W ostatnim czasie chór Hejnał 
intensywnie pracował nad koncer-

Chór Hejnał ma już pół wieku

T W ó r C y  Z i e M i  C H e ł M S K i e J
Wielki jubileusz chełmskich chórzystów...

Fo
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tem jubileuszowym. 
- Przygotowujemy program 

przekrojowy, prezentujący to, co 
zrobiliśmy kiedyś i ostatnio. Mamy 
też w planach wspólny występ z 
solistką Opery Krakowskiej Boże-
ną Zawiślak-Dolny. Artystka jest 
rodowitą chełmianką. Wykona 
utwór z chórem i w duecie z Prze-

mysławem Bałką, także pochodzą-
cym z Chełma. Artyści poznali się 
w Krakowie podczas pracy przy 
spektaklach operowych – zdradzi-
ła przed koncertem Danuta Bałka-
Kozłowska.

Koncert odbył się 24 września, 
oczywiście w Chadeku.      AN

źródło: Super Tydzień Chełmski
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Koncertem Bovskiej podczas Nocy Kultury, Chełmski 
Dom Kultury rozpoczął nowy cykl koncertów pn. Alter-
natywna Scena Chadeku. 

W ramach tego projektu zapraszani będą  najciekawsi 
artyści spoza głównego nurtu polskiej muzyki. Cho-
dzi tu o wykonawców, którzy trzymają się na ubo-
czu muzycznego mainstream’u, a mimo to, mają 
bardzo wielu wiernych fanów i - bardzo często 
- setki tysięcy wyświetleń w serwisie youtube. 
Założenia całego projektu najlepiej odzwier-
ciedla hasło: „Nie znasz? Przyjdź! Zobacz! Po-
słuchaj!”         bart

 
Na Alternatywnej Scenie Chadeku, 
w najbliższym czasie, zagrają:
14 października - Daria Zawiałow 
13 listopada – Krzysztof Napiórkowski 
11 grudnia – zespół Pustki 
styczeń 2017 - Paweł Domagała.

Alternatywnie w Chadeku
fo
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15 października – Koncert Sarsy. Początek o godz. 19.00.
Sarsa Markiewicz to autorka muzyki i tekstów, grająca na pianinie 

i ukulele, laureatka wielu konkursów muzycznych w tym, dwukrotnie 
Skoda Auto Muzyka, Bałtyk Festiwal, Niemen non stop. Udział w wielu 
projektach muzycznych pozwolił jej wykształcić indywidualny styl szla-
chetnego, tanecznego popu. 

21 października – Koncert zespołu Nocny Kochanek. Nocny Kocha-
nek to jeden z nielicznych polskich zespołów metalowych,  który trak-
tuje muzykę oraz teksty z ogromnym dystansem do samych siebie oraz 
do wizerunku kojarzonego zazwyczaj z klasycznym heavy metalem. 
Słychać tutaj wyraźne inspiracje takimi zespołami jak: Iron Maiden, 
Judas Priest, Helloween czy Black Sabbath. Teksty natomiast napisane 
są z dużym przymrużeniem oka, co nadaje całości niepowtarzalnego, 
wręcz groteskowego klimatu.

Gościnnie wystąpi SoulTake. Początek o godz. 19.00. Bilety będą do-
stępne w cenie 20 zł w przedsprzedaży i 25 zł w dniu koncertu.

4 grudnia – Zagrają: Kabanos  i Highfly. Kabanos – jak sami o sobie 
piszą, to ewenement polskiej sceny niezależnej. Grupa bez podpisane-
go kontraktu i wsparcia wytwórni muzycznych ma już w całej Polsce 
rzeszę wielbicieli. Powoli stają się prawdziwą gwiazdą sceny alterna-
tywnej będącą w opozycji do masowych mediów i popkultury. Z kolei 
Highhly to projekt wymyślony we wrześniu 2013 roku, skompletowany 
w Warszawie pod koniec roku 2015 z członków kilku kapel, 

Wejście na koncert od godz. 18:00. Strat: godz. 19.00. Bilety w przed-
sprzedaży (już dostępne) w cenie 20 złotych, a w dniu koncertu – 30 zł.

red

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego 
zaprasza 6 października na koncert z okazji Międzynarodowego Dnia 
Muzyki. Koncert pod tytułem „ Puł rzartem puł serjo” (pisownia orygi-
nalna) rozpocznie się o godz. 16.00 w sali koncertowej szkoły przy ul. 
Lubelskiej 3.

Wystąpią pedagodzy chełmskiej szkoły muzycznej: Natalia Skipor 
(mezzosopran), Artur Figiel (klarnet), Magdalena Maciąg (skrzypce)  
i Agnieszka Schulz-Brzyska (fortepian). Wstęp wolny.     red

Po wakacyjnej przerwie wracaja do Strzechy u Wojciecha muzyka na 
żywo. Tym razem w muzycznej ofercie jest cykl czterech koncertów. 
Zagrają kolejno Jacek Bieleński (1 października), Marek Dyjak (31 paź-
dziernika), Dominika Barabas (19 listopada) i Artur Andrus (1 grudnia). 
Promocyjna cena czterech biletów (łącznie) tylko 100 zł. 

Liczba miejsc, jak zawsze ograniczona.      red

Muzyczna 
Strzecha

Co nowego 
w Atmosferze

Koncert 
pedagogów
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Myday – Teatr Ziemi Chełmskiej
Komedia Raya Cooneya „Mayday” w wykona-
niu Teatru Ziemi Chełmskiej podbiła serca nie 
tylko chełmian. Po raz kolejny aktorzy gwa-
rantują salwy śmiechu od pierwszej do ostat-
niej minuty. Nie bez powodu „Mayday” został 
uznany za najlepszą komedię na świecie. 
4 października, godz. 19.00, bilety: 25 zł 

Szymon Hołownia - spotkanie autorskie
Autor takich książek, jak: „Jak robić dobrze”, 
„Hollyfood”, „Wszystko w porządku” czy „Nie-
bo dla średniozaawansowanych”. Dziennikarz 
i publicysta współpracujący z Telewizją TVN, 
felietonista „Tygodnika Powszechnego” i mie-
sięcznika „W drodze”.
11 października, godz. 18.00, bilety: 10 zł 

Daria Zawiałow – Alternatywna Scena 
Chadeku
Kolejny koncert Alternatywnej Sceny Chade-
kuTym razem zapraszamy na muzyczne spo-
tkanie z Darią Zawiałow, nieskrępowaną, mło-
dą artystką z duszą buntowniczki. Daria sama 
pisze teksty i w dużym stopniu angażuje się 
również w komponowanie swoich utworów. 
14 października, godz. 19.00, bilety 30 zł

Chadek Musical Academy
Swoje  dotychczasowe osiągnięcia grupa za-
prezentuje w koncercie A’la casting na bis.
16 października, godz. 16.00

Maleńczuk nieobliczalny
Maciej Maleńczuk, artysta - jak powszechnie 
wiadomo - nieobliczalny, zabierze swoich fa-
nów w podróż do korzeni: mocnego, szorstkie-
go i minimalistycznego grania. 
21 października, godz. 19.00, bilety: 70 zł

Irena Santor
Irena Santor, niekwestionowana Pierwsza 
Dama Polskiej Piosenki, nagrała ponad tysiąc 
piosenek, z których wiele stało się niezapo-
mnianymi przebojami jak np. „Tych lat nie 
odda nikt”, „Powrócisz tu”, „Już nie ma dzikich 
plaż”, „Embarras”. 
22 października, godz. 18.00, bilety: 80/90 zł

Zaduszki Jazzowe – G. Łobaszewska  
i Chadek Big Band
Tegoroczne Zaduszki Jazzowe zapowiadają się 
naprawdę niesamowicie. Naszym gościem bę-
dzie Grażyna Łobaszewska, jedna z najwybit-
niejszych polskich wokalistek i kompozytorek. 
Na scenie będzie jej towarzyszył Chadek Big 
Band pod dyrekcją Zbigniewa Jakubka, zespół 
złożony z muzyków zaprzyjaźnionych z do-
mem kultury. W programie koncertu znajdą 
się największe przeboje artystki oraz standar-
dy jazzowe. 
29 października, godz. 18.00, bilety: 50/40 zł

Wojciech Cejrowski – Prawo Dżungli
Zapraszamy na to pełne emocji i wrażeń spo-
tkanie z podróżnikiem: - występ w stylu ame-
rykańskim - stand-up comedy - pt. PRAWO 
DŻUNGLI -  ilustrowane zdjęciami opowieści o 
przygodach i podróżach.
3 listopada, godz. 19.00, bilety: 65 zł 

Ania Dąbrowska
Pochodząca z Chełma wokalistka, kompozy-
torka i autorka tekstów.  Jest jedną z artystek 
najczęściej nominowanych do Nagrody Mu-
zycznej Fryderyk i obecnie ma na swoim kon-
cie 8 wygranych statuetek. Obok największych 
przebojów Ani, usłyszymy na pewno utwory z 
najnowszego albumu Dla naiwnych marzycieli.
6 listopada, godz. 19.00, bilety: 60 zł

Zespół Mazowsze
W programie koncertu zobaczyć będzie można 
najciekawsze choreografie z repertuaru ze-
społu, usłyszeć najbardziej popularne piosenki 
(w tym patriotyczne, związane ze świętem Od-
zyskania Niepodległości) oraz podziwiać prze-
piękne stroje z dwudziestu etnograficznych 
regionów Polski. 
10 listopada, godz. 19.00, bilety: 100 i 120 zł

Krzysztof Napiórkowski - Alternatywna 
Scena Chadeku
Wokalista, kompozytor, autor tekstów, pro-
ducent muzyczny, multiinstrumentalista, któ-
ry swobodnie sięga po różne stylistyki. Ich 
wspólnym mianownikiem są wyważone, bo-
gate kompozycje, a także, pełne dystansu do 
świata, poetyckie teksty.
13 listopada, godz. 19.00, bilety: 30 zł

Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz
„Odkryjemy miłość nieznaną”, „Jeszcze się 
tam żagiel bieli”, „Być kobietą” – nieśmiertelne 
przeboje Alicji Majewskiej i Włodzimierza Kor-
cza zachwycają do dziś melodyjnością, lekko-
ścią, pełnym pasji wykonaniem. Wywołują nie 
tylko wspomnienia ale jako klasyka polskiej 
piosenki estradowej cieszą się dziś  wielką po-
pularnością.
3 grudnia, godz. 18.00, bilety: 80 i 90 zł.

bart
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14-15 października – Przegląd Filmów 
Ukraińskich, galeria Nova ChBP, ul. Party-
zantów 40, wstęp wolny.
19 października- 5 listopada – wystawa 
malarstwa i rzeźby Andrzeja Zająca, gale-
ria Nova ChBP, ul. Partyzantów 40, wstęp 
wolny.
7-24 listopada – wystawa fotoobrazów 
Aleksandra Krupy, galeria Nova ChBP, ul. 
Partyzantów 40, wstęp wolny.

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Am-
broziewicza w Chełmie zaprasza w grudniu 
oraz styczniu na lekcje muzealne dla dzieci, 
młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. Te-
mat lekcji to zmiany zachodzące w przestrzeni 
historycznej Bazyliki na „Wysokiej Górce” od 
XIII do XIX wieku.

Uczestnicy zajęć dowiedzą się m.in. jak wy-
glądała cerkiew Bogurodzicy, czym charakte-
ryzuje się Kościół prawosławny, kim byli unici, 
oraz poznają informacje dotyczace pochów-
ków elit świeckich i osób duchownych. Ponadto 
w tym okresie organizowane będą spotkania z 
autorami publikacji pt.: „Od cerkwi katedral-
nej Daniela Romanowicza do Bazyliki pw. Na-
rodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badań inter-
dyscyplinarnych sezonu 2013-2014”.

Lekcje i spotkania organizowane będą  
w związku z realizacją projektu „W kręgu cer-
kwi Daniela Romanowicza w Chełmie. Wyniki 
badań interdyscyplinarnych z 2013-2014 r.  
i konserwacja zabytków” w ramach programu: 
„Dziedzictwo kulturowe priorytet: Ochrona za-
bytków archeologicznych” dofinansowanych ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

Bliższe informacje i harmonogram spotkań 
będą dostępne od 15 listopada na stronie  
internetowej muzeum www.mzch.pl.

Chadek zapraszaLekcje 
muzealne

Wkrótce 
w bibliotece
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Zobowiązana 
Autor: Grażyna  
Olszewska Tymiakin 
Format:A-5 (21x14,5)
Ilość stron: 336 
Oprawa: miękka 
Rok wydania: 2016
Wydawca:  
Wydawnictwo TAWA 
ISBN 978-83-65452-
12-2

Intrygująca historia rodziny, której teraźniej-
szość przeplata się z trudną okupacyjną prze-
szłością owianą mroczną tajemnicą. Akcja po-
wieści w przeważającej części rozgrywa się w 
Lublinie, ale także w Warszawie i Krakowie. Do 
ujawnienia tajemnicy została z o b o w i ą z a 
n a Klara – malarka z Lublina. Powieść prze-
nikają elementy obyczajowe, psychologiczne, 
historyczne, a także erotyczne i kryminalne.   
 

Kocham! przez  
kraty. Listy  
więzienne i obozowe
Autor: Artur Czyżyk
Format: B-5 (24x17)
Ilość stron: 144
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka
Wydawca:  
Wydawnictwo TAWA 
ISBN  978-83-62638-14-6

 
Korespondencja więzienna z lat 1942-1944 
Zenona Waśniewskiego  –  uznanego grafika, 
malarza, poety, redaktora „Kameny” i cenio-
nego chełmskiego pedagoga. Składa się na nią 
pakiet 22 jednostek, w obręb którego wcho-
dzą grypsy więzienne i listy obozowe przecho-
wywane obecnie w Muzeum Martyrologii „Pod 
Zegarem” w Lublinie. Opracowanie dopełniają 
listy Michaliny Waśniewskiej, żony artysty, do 
Kazimierza Andrzeja Jaworskiego z lat 1960-
1967, jak dotąd również niepublikowane.   

Chełmskie  
Podziemia Kredowe. 
Wyjątkowy zabytek 
górnictwa kredy
Autor:  Józef Tworek
Format: B-5 (170x240)
Ilość stron: 168
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Wydanie II uzupełnione
Wydawca:  
Wydawnictwo TAWA 
ISBN 978-83-65452-13

Wartościowa monografia tajemniczych i pięk-
nych Chełmskich Podziemi Kredowych, obej-
mująca wyniki szczegółowych badań specja-
listycznych z różnych dziedzin wiedzy: fizyki, 
historii, archeologii i górnictwa, a odnoszących 
się do tego podziemnego górniczego obiektu, 
który nie ma odpowiednika nigdzie na świe-
cie. Książka zawiera obszerny zestaw pozycji 
bibliograficznych, ekspertyz, ilustracji i rysun-
ków podziemnych korytarzy. Czytelnicy z pew-
nością lepiej poznają historię Niedźwiedziego 
Grodu i jej oryginalną turystyczną atrakcję – 
stare „zagłębie białego złota”.

Leśna Olimpiada
Autor: Alina Gierun
Format: B-5 (21x14,5)
Ilość stron: 16
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka
Wydawca: Wydawnictwo TAWA 
ISBN: 978-83-65452-16-0

Cudowny pyłek czyli jak dbać o zęby
Autor: Alina Gierun
Format: B-5 (21x14,5)
Ilość stron: 16
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka
Wydawca: Wydawnictwo TAWA 
ISBN: 978-83-65452-15-3

Prezentowane dwie książeczki dla dzieci rozpo-
czynają serię wydawniczą Wydawnictwa TAWA 
dla najmłodszych pt. „Czytaj na zdrowie”. 

Pierwsza propaguje wśród maluchów ruch na 
świeżym powietrzu, druga zaś uczy jak dbać o 
zęby. Obie ilustrowane przez autorkę i jej cór-
kę – Kingę. Książeczki z powodzeniem mogą 
służyć jako pomoc edukacyjna w przedszko-
lach i klasach nauczania początkowego.

Kiedy dusza jest 
szczęśliwa… 
autor: Jan Uścimak 
stron: 56 
format: 30,3 x 21,2 cm 
rok: 2016 
wydawca: Muzeum 
Ziemi Chełmskiej im. 
Wiktora Ambroziewicza,  
ISBN: 978-83-89942-
36-4 oprawa twarda 

Katalog wystawy twórczości Jana Uścimia-
ka, (otwartej w chełmskim muzeum podczas 
Nocy Kultury w Chełmie, 27 sierpnia 2016), 
prezentujący jego dorobek artystyczny z lat 
1974–2016, bogato ilustrowany 67 barwnymi 
reprodukcjami rzeźb. Ponadto – wybór wier-
szy, nota biograficzna, informacje o wysta-
wach, nagrodach i wyróżnieniach autora i jego 
prac w regionalnych i ogólnopolskich przeglą-
dach, festiwalach oraz konkursach twórczości 
ludowej.
Publikacja do nabycia w cenie 40 zł, w Muzeum 
Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza 
w Chełmie.

Folklor – Kultura 
dzielnic Chełma  
– do 1989 r.
Autor: Waldemar 
Antoni Kozłowski
Ilość stron: 304
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka 
Wydawca: Autor  
ISBN: 978-83-933759-2-9

„Pełna miejskiego kolorytu i dynamicznie roz-
wijająca się akcja przeniesie cię w kultowe 
miejsca i wydarzenia, które ukształtowały to 
miasto” - taka obietnica zawarta jest w tekście 
promującym książkę. Autor wiele miejsca po-
święca czasom PRL-u, ale sięga też do znacz-
nie bardziej zamierzchłej historii.
Książka dostępna tylko w księgarniach Lectura.

wt, zlk, red

C H e ł M S K i  r y N e K  W y d A W N i C Z y

Chełmska Biblioteka Publiczna po 
raz kolejny gościła znakomitego re-
portera, publicystę, dziennikarza „Ga-
zety Wyborczej” Pawła Smoleńskiego. 
Tym razem, publicysta odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski rozmawiał z czytel-
nikami o swojej najnowszej książce 
„Zielone migdały, czyli po co świa-
tu Kurdowie”. To książka o Kurdach 
i Kurdystanie, o  ludziach będących 
jednym z największych narodów nie 
posiadających własnego państwa. 
„Zielone migdały...” to owoc podróży 

do Iraku i Kurdystanu i kolejny trud-
ny temat dotknięty przez znakomite-
go dziennikarza reportażystę. Paweł 
Smoleński przyzwyczaił nas, że sku-
pia się na ludziach i ich przeżyciach. 
Na bohaterów książki wybrał  osoby, 
które  opowiedziały o historii, polity-
ce, wojnach, obowiązujących prawach 
i rozwijającej się gospodarce. „Zielone 
migdały, czyli po co światu Kurdowie” 
to znakomicie napisana książka, uła-
twiająca zrozumienie sytuacji Kurdów, 
których temat coraz częściej pojawia 
się w światowych mediach.           AM

Paweł Smoleński w ChBP
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W poprzednich numerach Kultury opisano poszczególne rodza-
je odpadów powstających podczas przetwarzania odpadów trafia-
jących do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu 
chełmskiego. 

Opisane wówczas odpady stanowiły frakcje surowcowe zawarte w 
dostarczanych na teren instalacji odpadach suchych, mokrych oraz 
selektywnie zebranych, których wyodrębnienie z odpadów wejścio-
wych wiąże się ze spełnieniem przez zakład (a tym samym przez 
gminy z terenu, których odbierane są odpady) określonych w prze-
pisach poziomów odzysku surowców wtórnych obecnych we wspo-
mnianych odpadach.

Podczas trwania procesu sortowania mechanicznego odpadów 
mokrych dowożonych z terenu gmin wchodzących w skład Związku 
Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej wyodrębnione zostają dwie 
główne frakcje przeznaczone do dalszego przerobu. 

Należą do nich frakcja zawierająca surowce wtórne - przekazy-
wana do dalszej ręcznej segregacji oraz frakcja zawierająca odpady 
biodegradowalne - przeznaczona do biologicznego unieszkodliwienia 
w istniejącej na terenie zakładu kompostowni.

Podczas projektowania zakładu przewidziano przetwarzanie frak-
cji biodegradowalnej odpadów mokrych w systemie polowym (tzw. 
technologia pryzm przerzucanych). 

Zgodnie z przyjętą technologią odpady były układane na specjal-
nie przygotowanym do tego celu utwardzonym placu kompostowym, 
wyposażonym w system zbierania powstających podczas komposto-
wania odpadów odcieków, kierowanych następnie za pośrednictwem 
kanalizacji do zbiorników na odciek, skąd wywożone były na teren 
oczyszczalni ścieków. Odpady układane były na wspomnianym placu 
w specjalne pryzmy, oraz okresowo przerzucane (zabieg ten miał 
na celu przyspieszenie procesu, poprzez odpowiednie napowietrze-
nie przetwarzanego materiału). Cały proces prowadził do pełnego 
rozłożenia zawartych w odpadach substancji biodegradowalnych, 
w sposób kontrolowany oraz przygotowanie ich do ostatecznego 
unieszkodliwienia.

Z biegiem czasu rosła wiedza na temat sposobów przetwarzania 
odpadów biodegradowalnych oraz pojawiły się nowe przepisy, które 
umożliwiły rozbudowę kompostowni i dalsze usprawnienie sposo-
bu postępowania z odpadami pochodzenia biologicznego zawartymi  
w odpadach dostarczanych do zakładu. 

W związku z powyższym na terenie Zakładu Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych podjęto decyzję o budowie boksów 
technologicznych kompostowni, będących odpowiedzią 
na nowoczesne sposoby postępowania z odpadami 
biodegradowalnymi. W ramach przeprowadzonych 
inwestycji wybudowano system „tuneli” przeznaczo-
nych do unieszkodliwiania biologicznego frakcji bio-
degradowalnej zmieszanych odpadów komunalnych. 
Na system ten składają się trzy zadaszone komory 

żelbetonowe wyposażone w szczelne bramy, w których układane są 
przetwarzane odpady.  Po załadunku pojedynczej komory następuje 
zamknięcie bram i rozpoczęcie procesu. 

Zadaniem komór jest całkowite odizolowanie odpadów od środo-
wiska, stąd posadzki tuneli, podobnie jak wcześniej wykorzystywa-
ny do kompostowania plac betonowy zostały wyposażone w system 
zbierania powstających podczas trwania procesu odcieków kierowa-
nych następnie do oczyszczalni ścieków. 

Aby zapobiec konieczności przerzucania odpadów podczas trwa-
nia procesu kompostowania, a tym samym zapobiec konieczności 
otwierania komór w trakcie procesu, w posadzce zabudowano sys-
tem kanałów napowietrzających odpady (powietrze niezbędne do 
procesu za pomocą wentylatorów zabudowanych na terenie kom-
postowni wtłaczane jest poprzez posadzkę w złoże odpadów. Roz-
wiązanie to znacznie przyśpiesza proces oraz zapobiega powstawa-
niu w odpadach tzw. stref beztlenowych, bezpośrednio związanych  
z powstawaniem nieprzyjemnych zapachów na terenie kompostowni. 
Powietrze po przejściu przez odpady kierowane jest do oczyszczenia 
w specjalnym biofiltrze, po którym pozbawione wszelkich zapachów 
kierowane jest do atmosfery. Po zakończeniu procesu w boksach 
(tzw. fazy intensywnej kompostowania), odpady wyładowywane są 
na plac kompostowy, celem dalszego dojrzewania, a następnie kie-
rowane go ostatecznego unieszkodliwienia.

Budowa systemu boksów technologicznych kompostowni przyczy-
niła się do znacznego usprawnienia procesów przetwarzania bio-
odpadów trafiających do ZPOK oraz zminimalizowania uciążliwości 
zapachowej kompostowni.

Nowa kompostownia wraz z pozostałą częścią zakładu tworzy zin-
tegrowaną funkcjonalnie całość oraz stanowi nowoczesną instalację 
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunal-
nych. 

Po przeprowadzonych inwestycjach Zakład Przetwarzania Od-
padów komunalnych regionu chełmskiego w pełni wpasowuje się  
w realia nowoczesnego i kompleksowego postępowania z odpada-
mi komunalnymi i wyróżnia się na tle wie- lu podobnych instalacji 
istniejących na terenie kraju.

M
at

er
ia

ł p
ro

m
oc

yj
ny

 s
po

ns
or

a 
gł

ów
ne

go
 w

yd
an

ia
 -

 P
GO

 C
HE

ŁM
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Przetwarzanie odPadów biologicznych
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