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ŚwiĄteczny czas
Nastrojowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
rodzinnego ciepła, pogody ducha,
wewnętrznego spokoju
i otwartego serca

Święta Bożego Narodzenia
to dni wyjątkowe,
niosące dobro i nadzieję.
Proszę przyjąć na ten szczególny czas
serdeczne życzenia zdrowia,
spełnienia marzeń
oraz wszelkiej pomyślności
w każdym dniu Nowego 2017 Roku

oraz
samych dobrych dni
w Nowym 2017 Roku

życzą
Zygmunt Gardziński
Przewodniczący		
Rady Miasta Chełm

Agata Fisz
Prezydent
Miasta Chełm

Rzeźba „Kolędnicy z gwiazdą” Jan Uścimiak - ozdoba świąteczna
ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza

Gwiazdka z opłatka, wyk. Małgorzata Pepłowska - ozdoba świąteczna ze zbiorów
Działu Etnografii Muzeum Ziemi Chełmskiej
im. W. Ambroziewicza

Kalendarz, który pomaga

WIGILIA
Gwiazdka zabłysła na niebie,
jadło na wszystkich czeka,
chata w świątecznym nastroju
i czas cichutko ucieka.
Na stole kaczka, nadziana borówką
krucha kiełbasa, pierwszego gatunku
gęś pieczona, we własnym sosie
i butelki pełne trunków.
Przyszła babcia, w ostatniej chwili
i dziadek niskiego wzrostu
- To pewnie rocznica ślubu
- Nie, dziadku już nie ma postu.
Babcia sianko wyjęła z koszyczka
Dziadek opłatek wyciągnął spod poły
i łamiąc śpiewali razem oboje „w żłóbeczku Jezusik goły”.
Jaś mocno wsłuchany w Kolędę
i Kasia co do śpiewu ma talent
dziadziu, dziadziu i babciu
śpiewajcie, śpiewajcie nam dalej.
Przeciw trendom światowej mody,
mimo różnych obcych ambicji,
ja po swojej babci i dziadku
jestem wierny Polskiej Tradycji.
Śledzia, na części pokroili.
Połamali w kawałki razowca.
Wszystkim życzenia złożyli
i jedli kisiel z owsa.

Życzy
Redakcja Kultury Chełmskiej

Jan Uścimiak
22.XI.2016 r.

Nie ma lepszego prezentu niż pomoc ofiarowana innym. Za sprawą kalendarza
Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego
w Chełmie można pomóc potrzebującym, a do tego obdarować bliską osobę.
Hospicjum już po raz kolejny zdecydowało
się na wydanie swojego kalendarza. Całkowity
dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Hospicjum.
Kalendarz ozdabiają fotografie obrazujące
całoroczną pracę wolontariuszy Hospicjum im.
ks. kan. Kazimierza Malinowskiego. Znalazły
się w nim zdjęcia z prac medycznego zespołu hospicyjnego, akcji, zbiórek, pielgrzymek
i szkoleń.
- W tym kalendarzu najważniejsi są ludzie
włączający się w różne formy pracy hospicyjnej - mówi Tadeusz Boniecki prezes stowarzyszenia.
Jak przypomina Boniecki, Stowarzyszenie
Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza
Malinowskiego opiekuje się chorymi z Chełma i okolic. Obecnie jest ich 25. Zapewnia im
bezpłatną specjalistyczną opiekę medyczną
lekarza opieki paliatywnej, pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz psychologa i kapelana hospicyjnego
- Pieniądze, które uzyskamy ze sprzedaży
hospicyjnego kalendarza pomogą nam wspierać naszych podopiecznych, dlatego serdecznie
zachęcam do jego nabycia – dodaje prezes.
Kalendarz można kupić w chełmskich parafiach i biurze hospicjum przy ul. Lwowskiej
12/4. Będzie można go także znaleźć na świątecznym jarmarku, na pl. Łuczkowskiego.

Z kupnem lepiej nie zwlekać, ponieważ hospicyjny kalendarz został wydany w niewielkim,
rzec można limitowanym nakładzie 500 egzemplarzy. 			
(sad)

Hej kolęda, kolęda!
Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się wyjątkowo dużym
zainteresowaniem. Do MDK trafiło łącznie aż 547 prac! Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom
miało miejsce 8 grudnia. Nazwiska wszystkich nagrodzonych
i wyróżnionych można znaleźć na stronie internetowej MDK
http://www.mdk.echelm.pl/.			
(sad)
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Do końca stycznia w „Galerii na Górce” Młodzieżowego Domu Kultury można oglądać prace nagrodzone
w konkursie „Hej kolęda, kolęda”. Oko odwiedzających
cieszą emanujące świąteczną atmosferą dziecięce
rysunki oraz misterne szopki bożonarodzeniowe.

3

muzyka

Jubileusz Towarzystwa Mazowsze w Chełmie
Muzycznego
Towarzystwo Muzyczne zostało uhonorowane nagrodą okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z funduszu promocji kultury. Ta nagroda, to idealny prezent
na jubileusz 40-lecia działalności Towarzystwa.

To była prawdziwa uczta
dla uszu i oczu. 10 listopada Chełmski Dom Kultury
odwiedziła legenda - Zespół Ludowy Pieśni i Tańca
„Mazowsze” im. Tadeusza
Sygietyńskiego.

Towarzystwo Muzyczne w Chełmie kontynuuje tradycje Społecznego Ogniska Muzycznego założonego w 1959r. Podczas swojej
czterdziestoletniej historii Towarzystwo prowadziło swoją edukacyjną misję na terenie 28 gmin
obecnego woj. lubelskiego. Ze
swoimi działaniami docierało do
małych miejscowości odległych
od centrów kultury, dając możliwość uzyskania wykształcenia
muzycznego dzieciom i młodzieży
w miejscowościach, gdzie nie było
państwowego szkolnictwa muzycznego. Ognisko Muzyczne często było jedyną placówką kultury
prowadzącą zajęcia pozalekcyjne
z dziećmi i młodzieżą.
W ciągu czterdziestoletniej
działalności Towarzystwo było
organizatorem niezliczonej liczby
koncertów muzycznych. Organizowane one były na terenie Chełma
i kilkudziesięciu miejscowości woj.
lubelskiego. Wśród absolwentów
Ognisk są wybitne postacie życia muzycznego, którym Towarzystwo organizowało uroczyste
koncerty muzyczne. Należą do
nich Bożena Zawiślak-Dolny - solistka Opery Krakowskiej, Renata
Ładniak-Sergiel - solistka Opery
Bałtyckiej, kompozytor i pianista
Mariusz Dubaj, trębacz Mieczysław Pawelec i wielu innych.
Do sukcesów Towarzystwa Muzycznego należy zaliczyć utworzoną w 1990 r. Galerię „Miejsce
Zda(e)rzeń”, gdzie prezentowani
byli uznani w kraju twórcy sztuk
plastycznych z całej Polski. Zaprezentowało się 22 wykonawców.
W ramach tej działalności zorganizowany został Krajowy Festiwal
sztuki „Art vis-a-vis Art”.
Towarzystwo
współdziałało
w powołaniu do życia Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej.
W 1997 r. utworzyło Galerię
Sztuki Dziecka, w której prezen-

towały swoje prace dzieci zdrowe
i niepełnosprawne. Ponadto przez
11 lat prowadziło Społeczne Ogniska Baletowe, których celem było
nauczanie podstaw tańca klasycznego, tańca ludowego i tańca towarzyskiego.
Przy Towarzystwie Muzycznym
działał Zespół „4PORY ROQ”, który zajmował czołowe miejsca na
ogólnopolskich konkursach i festiwalach muzycznych. Organizowane i prowadzone były konferencje
naukowe poświęcone roli edukacji
artystycznej w życiu dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Towarzystwo Muzyczne brało udział
w przygotowaniach do Kongresu
Kultury Polskiej’2000 poprzez
zorganizowanie konferencji naukowej poświęconej kształceniu
muzycznemu dzieci i młodzieży
oraz przygotowanie wydawnictwa
kongresowego.
Od 4 lat Towarzystwo Muzyczne
jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Gitarowego „Gitara na Kresach”. Konkurs
kierowany jest do uczniów szkół
muzycznych I i II st. i bardzo dobrze oceniany przez nauczycieli
i muzyków.
Za swoje zasługi Towarzystwo
otrzymało medal „Za zasługi dla
województwa Chełmskiego” (1985
r.) oraz – w 2006 r. - nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrodę
Kulturalną Województwa Lubelskiego. Teraz może dopisać do tej
listy jeszcze tę najnowszą - nagrodę okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Członkowie towarzystwa i zaproszeni goście świętowali jubileusz w listopadzie, podczas
okolicznościowego
spotkania
w Restauracji Lwów.
(źródło: mat. wł.
Towarzystwa Muzycznego)

godziny, ale nawet przez chwilę
nie było w nim miejsca na monotonię ani na zmęczenie widzów.
APo

foto: Przemek Świechowski

Artyści zaprezentowali wyjątkowe pod każdym względem
widowisko muzyczno-taneczne.
Publiczność mogła podziwiać festiwal tańca i śpiewu, dla którego
tło tworzyły oszałamiające barwy
kostiumów. Na scenie zaprezentowane zostały tańce i pieśni z dwudziestu etnograficznych regionów
Polski. Koncert trwał prawie trzy

Muzycznie w Muzycznej
Na zaproszenie dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Chełmie Andrzeja Wojtaszka, w dniach 2223 listopada, gościli w szkole znakomici muzycy lubelscy.
Akordeonistka, prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz -Cisak oraz
gitarzysta, dr Jakub Niedoborek poprowadzili warsztaty dla
uczniów, a na koniec swojego pobytu w Chełmie wystąpili
z recitalem.
Prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Prowadzi ożywioną działalność
koncertową jako solistka i kameralistka, jak również z towarzyszeniem
orkiestr w Polsce, na Litwie, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji,
Włoszech, Ukrainie i Stanach Zjednoczonych. Prof. Śliwkiwiecz-Cisak to także juror międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych
konkursów akordeonowych oraz wykładowca na międzynarodowych
i ogólnopolskich mistrzowskich kursach, warsztatach i seminariach dla
akordeonistów.
Jakub Niedoborek to z kolei absolwent Akademii Muzycznej im.
K. Szymanowskiego w Katowicach. Występował z orkiestrami
Filharmonii Śląskiej, Lubelskiej,
Świętokrzyskiej oraz Camerata
Impuls. Nagrywa dla polskiego radia i telewizji.
Jak informuje dyrektor PSM
Andrzej Wojtaszek, do końca listopada i w grudniu w szkole
miały (bądź będą miały) miejsce
jeszcze seminaria dla nauczycieli
i dla uczniów oraz koncerty w wykonaniu pianistki, profesor UMFC
w Warszawie Elżbiety Karaś-Krasztel (29-30 listopada) oraz lubelskiej
skrzypaczki, koncertmistrz Filharmonii Lubelskiej - Iriny Stukasziny
Gąsior (21 grudnia).
red
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Dokumentalistki
lokalnej historii
Karolina Śniatkowska i Maria
Lik, uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie zostały
laureatkami IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Historia i życie”.
Organizatorem wydarzenia jest
wydawnictwo „Historia i życie”.
Tegoroczny
tytuł
projektu
brzmiał: „Pasja przedsiębiorczości
w historii rodzinnej, lokalnej, regionalnej”. Głównym założeniem
organizatorów było zwrócenie
uwagi młodych ludzi na dokonania
zachowane w pamięci rodzinnej
oraz na kartach historii okolicy,
miasta lub regionu.
10 listopada w warszawskiej
siedzibie redakcji gazety „Rzeczpospolita” odbyła się Gala Finałowa. Wzięło w niej udział 70 laureatów i gości.
Chełmskie liceum reprezentowały uczennice Karolina Śniatkowska i Maria Lik. Uzyskały one

tytuł laureatów i zajęły III miejsce
w kategorii prac zbiorowych. Temat ich pracy brzmiał „Pasja wypiekania od pokoleń”. Przybliżyły
w niej dzieje piekarni stworzonej
przez ród Grelów z Chełma. Wyróżnienia w tej kategorii zdobył też
zespół, w którego skład wchodzili:
Damian Gugała, Wiktoria Fornal i
Karolina Popielnicka. W kategorii
prac indywidualnych wyróżnienie
zdobyła Agnieszka Pukas. Wśród
wyróżnionych nauczycieli – opiekunów prac - znalazła się Anna
Popielewicz.		
red

foto: ChBP

Znani i lubiani
w ChBP

Chełmska Biblioteka Publiczna często organizuje spotkania
autorskie. Ostatnio gościła twórców literatury dziecięcej.
Iwona Chudoba chełmskim przedszkolakom prezentowała książeczkę pt. „Biedronkowo”. Z kolei pisarka Justyna
Bednarek, to autorka „Niesamowitych przygód dziesięciu
skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) ”- najlepszej
książki dziecięcej 2015 roku w konkursie Empiku „Przecinek i Kropka”.
Z kolei wśród młodzieży popularnością cieszyło się spotkanie
z Marcinem „Kalim” Gutkowskim,
jednym z najpopularniejszych artystów polskiej sceny hiphopowej.
Okazją do spotkania była książka
„Krime story”, którą raper zadebiutował na rynku wydawniczym.
Dorośli czytelnicy mieli okazję
spotkać się z dziennikarzem muzycznym Wiesławem Weissem,
autorem wielu pozycji książkowych dotyczących muzyki rockowej. Gość zaprezentował przede
wszystkim swoje ostatnie dwa
wydawnictwa: biograficzną książkę „Tomek Beksiński - Portret
Prawdziwy” oraz powieść „Biała
wódka, czarny ptak”. Z dużym
zainteresowaniem spotkała się

również wizyta Piotra Milewskiego - autora nagrodzonej książki
„Transsyberyjska. Drogą żelazną
przez Rosję i dalej”. Tym razem
autor prezentował swoją najnowszą publikację, reportażową książkę „Dzienniki japońskie. Zapiski
z roku Królika i roku Konia”.
Pracownicy biblioteki chcieliby,
aby przyszły rok także obfitował
w tego rodzaju spotkania. Dlatego
też opracowali projekt promujący
czytelnictwo i ubiegają się o jego
dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Jeżeli przygotowany wniosek uzyska akceptację
MKiDN, to w roku 2017 czytelników czeka prawdziwy festiwal literacki.			
AM

Chełmianin Roku
Od lat prowadzi działalność charytatywną. Jest inicjatorem zbiórek
oraz wielu różnego rodzaju form pomocy potrzebującym. W 2010 roku
otrzymał order za szczególne zasługi dla kultury narodowej i zaangażowanie w działanie charytatywne. Ambasador Chełma. Mecenas chełmskiej kultury oraz inicjator powstania wielu miejsc pamięci oraz tablic
pamiątkowych w Chełmie i województwie lubelskim. A do tego prawdziwy mistrz w swoim fachu. Cukierniczym fachu. Chełmianinem Roku
2015 został człowiek, którego dotyczą wszystkie wyżej wymienione
określenia. To Wojciech Hetman związany z Chełmem od 1968 roku. Jak
mówią smakosze – to właśnie spod jego rąk wychodzą najsmaczniejsze
pączki w mieście i ciasta, które - uwaga – nie tuczą.
„Nie można osiągnąć sukcesu, kiedy się nie lubi tego, co się robi. Ja to
lubię” ‒ mówi Wojciech Hetman w wywiadzie do Magazynu Lubelskiego
Lajf. - „Cukiernictwo jest ciekawym zawodem. Wymaga jednak wiedzy i zarazem wiele cierpliwości. Wymaga także zachowania uczciwości
zawodowej. U mnie, zanim ciastko wejdzie do sprzedaży, wielokrotnie
jest testowane nie tylko przeze mnie, ale i przez klientów. Niczego nie
robimy z gotowych mieszanek i nie idę na żadne skróty. Nie miałbym
sumienia. Kiedyś doświadczony cukiernik nazywał się cukier-sztuber.
Potem zmieniono u nas nazwę na deserant-dekorant. A teraz został
po prostu ‒ cukiernik. Ale bez względu na nazwę, szacunek do tego
zawodu obowiązuje”.
Tytuł Chełmianina Roku Wojciech Hetman odebrał z rąk Prezydent
Miasta Chełm Agaty Fisz, podczas sesji Rady Miasta Chełm. - Dziękuję
serdecznie za uznanie. To dla mnie wielka przyjemność i satysfakcja,
otrzymać tak wysokie wyróżnienie od mieszkańców miasta, dla którego
pracowałem społecznie - mówił laureat.
Przypomnijmy, że tytuł „Chełmianina Roku” przyznawany jest rokrocznie. Otrzymują go osoby szczególnie zaangażowane w kulturalne,
społeczne i gospodarcze życie miasta.		
(sad)

Nagrody
dla małych artystów
Podopieczni Krystyny Rutyny
z pracowni plastycznej „ARTKRESKA” z Młodzieżowego Domu
Kultury bardzo dobrze wypadli
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Grafika 2016”. Nagrodę
otrzymała Natalia Król, a wyróżnienie Bartłomiej Syk. W gronie
osób, których prace uhonorowano
udziałem w wystawie znalazła się
też Martyna Kociubińska
Uczestnicy zajęć w pracowni
„ART- KRESKA” próbowali swoich
sił także podczas XX Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci
i Młodzieży w Toruniu. W tegorocznej edycji wyróżnienie otrzymał Ernest Gref, a udziałem w wystawie
uhonorowano pracę Mai Chomik.
Sukces na swoim koncie zanotowała jeszcze jedna młoda plastyczka z MDK, tym razem podopieczna
Elżbiety Krzywickiej z pracowni

plastycznej Color Wheel.
Iga Krawczyk wzięła udział
w XXXVIII Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży „Moja przygoda
w muzeum i zdobyła w nim wyróżnienie.
(sad)
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Chełmska Biblioteka Publiczna otrzymała zaproszenie do współpracy od
Fundacji Cinema Art. To organizator
Światowych Nagród Filmów Niezależnych (Najlepsze Niezależne Krótkie
Filmy Świata) Grand OFF Festival.

Tegoroczna edycja odbyła się po raz dziesiąty. Po bardzo interesującym tygodniu filmowym w warszawskim kinie LUNA, 3 grudnia
w Teatrze Syrena, wręczone zostały statuetki
za najlepsze filmy w 11 kategoriach: scenariusz, reżyseria, zdjęcia, montaż, scenografia,
aktorka, aktor, fabuła, dokument, animacja
oraz najlepszy film polski. Statuetki powędrowały do twórców filmów uznanych za najlepsze, wyłonionych z 55 filmów nominowanych,
wybranych z ok. 4 tys. nadesłanych w tym
roku do Warszawy ze 127 krajów.
By wysiłek wielu osób zaowocował w pełni,
pokaz zwycięskich filmów Grand OFF 2016 odbędzie się m.in. w ChBP w Chełmie. W ramach
współpracy z Fundacją Cinema Art projekcję
nagrodzonych filmów zaplanowano na luty 2017
w sali widowiskowej (ul. Partyzantów 40). AM

Eastwood
-reżyser
Grudniowe spotkania Klubu
Dobrego Filmu ChBP upływać
będą pod znakiem filmów wyreżyserowanych przez Clinta
Eastwooda. Ten słynny amerykański aktor, ikona Hollywood, od pewnego czasu spełnia się po drugiej
stronie kamery i - trzeba przyznać - robi to
znakomicie. Eastwood, jako reżyser, bierze na
warsztat różne tematy i gatunki filmowe, zawsze jest przy tym wyrazisty i interesujący.
Grudniowy przegląd będzie zróżnicowany
stylistycznie i tematycznie. Rozpocznie się od
znakomitego melodramatu, który zdarzył się w
Madison County, a któremu oprócz Eastwooda
uległa także Meryl Streep. W kolejne środy
grudnia widzowie obejrzą dramat sensacyjny
o niezgodzie na wzrost przestępczości i upadek obyczajów, fascynującą historię pewnej
ambitnej bokserki, która mierzy się z Losem i
Opatrznością oraz klasyczny western, którym
Eastwood przywrócił godność tego gatunku na
początku lat 90. minionego wieku.
Na seanse KDF ChBP zapraszamy oczywiście do sali widowiskowej ChBP, przy ulicy Partyzantów 40, w każdą środę o godzinie 18.00.
Wstęp wolny.			
AM

OSPTA za nami
Do historii przeszły już IV Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych
Teatrów Amatorskich. W tym roku na
deskach Chełmskiego Domu Kultury
gościły: Teatr OKO, Teatr Przedmieście, Scena Prapremier InVitro.
Gospodarze, czyli Teatr Ziemi Chełmskiej,
pokazali
się z premierowym spektaklem
„Weekend z R”. Spotkaniom towarzyszyły
warsztaty z improwizacji teatralnej, które poprowadził Adam Organista, aktor Teatru H. Ch.
Andersena. Warsztaty zakończyły się wieczornym pokazem.
Tegoroczne spektakle były bardzo różnorodne. „Circus Paradise” rzeszowskiego teatru
zagrany w konwencji comedi dell’arte wciągnął publiczność we wspólne śpiewanie. Przez
chwilę kilku widzów stało się również aktorami. Było kolorowo i wesoło.
„Deżawi” naszych sąsiadów z Rudy Huty to

spektakl, który powstał z improwizacji. I chociaż aktorzy grają go już od jakiegoś czasu,
to pojawiają się w nim nowe sytuacje i dialogi
komentujące często zastaną rzeczywistość.
Gościem specjalnym Spotkań był spektakl
„Zły” Sceny prapremier InVitro w reżyserii
Łukasza Witta Michałowskiego. Tym spektaklem, owacjami na stojąco zakończyły się IV
Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich.
Warto nadmienić, goszczący niedawno
w Chełmie Piotr Adamczyk, dochód ze spotkania
z chełmską publicznością przeznaczył właśnie
na OSPTA. Aktor był gościem kolejnego spotkania z cyklu „Seans z Gwiazdą”. Z chełmskimi
widzami spotkał się po projekcji filmu „Jestem
mordercą”, w którym wciela się w postać majora Aleksandra Stępskiego. 		
bart

Mali widzowie polubili poduszki
Kolejny, jesienny sezon
„Teatru na poduszkach”
za nami. Tym razem
młodzi i bardzo młodzi
widzowie w Młodzieżowym Domu Kultury
obejrzeli wraz z rodzicami sześć spektakli.
Oglądanie
przedstawień
na miękkich kolorowych poduszkach tak się dzieciom
podobało, że niejednokrotnie
brakowało wejściówek dla
wszystkich chętnych. W sali
teatralnej MDK wystąpili:
Teatr Igraszka z Warszawy, Teatr CoNieco, Teatr Pod
Orzełkiem z Białegostoku, Teatr Nemno z Rzeszowa.
Jak zaznacza Mirosław
Majewski, nauczyciel MDK
i pomysłodawca „Teatru na

foto: Mariusz Cimek

Grand OFF
Festival 2016

poduszkach”, jednym z większych atutów przedsięwzięcia
jest jego otwarty charakter.
Widzowie oglądają spektakle
w przyjaznej „poduszkowej”
scenerii. Aktorzy nawiązują
wspaniały kontakt z publicznością zarówno podczas spek-

taklu, jak i po nim. Mali widzowie mogą z nimi porozmawiać
oraz obejrzeć lalki, rekwizyty,
kostiumy i dekoracje. Wstęp
na spektakle jest bezpłatny,
co sprawia, że teatr staje się
bardziej dostępny dla odbiorców. Nie do przecenienia jest
też fakt, że dzieci oglądają
przedstawienia wraz z rodzicami, a treść spektakli także nie
jest przypadkowa. Zapewniają
one dzieciom nie tylko zabawę, ale także mają przesłania
profilaktyczne i integracyjne,
propagujące pozytywne wzorce zachowań.
Projekt jest finansowany ze
środków Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
(sad)
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Spotkania Zimowe warsztaty musicalowe
po raz
dziewiętnasty
Estrada Dziecięca po raz kolejny
zaprosiła chełmską publiczność do
wspólnego oglądania tańca współczesnego w najlepszej odsłonie.
Wszystko to za sprawą Ogólnopolskich Spotkań z Tańcem Współczesnym, Wieczór XIX.

Od 23 do 27 stycznia w Chełmskim
Domu Kultury prowadzone będą Zimowe Warsztaty Musicalowe. Jest to
druga edycja tego projektu. Pierwsza,
letnia odsłona, cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Udział w sierpniowych zajęciach wzięło ponad 65 osób
z różnym wieku.

Podczas styczniowych spotkań z musicalem
uczestnicy bedą szlifowali swoje talenty pod
okiem instruktorów Chadek Musical Academy.

10 grudnia w ChDK wystąpili zaproszeni goście: Pracownia choreografii Akademii
Muzycznej w Łodzi, Julia Polska, solistka
Szkoły Kieleckiego Teatru Tańca oraz YoAśka i Prodziż - Akademia Tańca Lublin. Na
scenie taneczny popis dali też gospodarze,
czyli Estrada Dziecięca.

I tak, Jacek Wazelin odkryje przed adeptami
tajniki tańca, Kamil Dominiak wokalu, a Adrian
Wiśniewski – teatru.
Zajęcia będą prowadzone w trzech grupach
wiekowych: 9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 16
(grupa dorosła). Grupy dziecięce i młodzieżowa będą spotykać się z instruktorami w ciągu
dnia, natomiast zajęcia dla dorosłych zaplanowano na popołudnia. Szczegółowy program
zajęć można znaleźć na www.chdk.chelm.pl.
APo

Turniej na jubileusz

Pomysł organizacji Ogólnopolskich Spotkań z Tańcem Współczesnym powstał
w 1998 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa Estrady Dziecięcej Stowarzyszenia
Przyjaciół Tańca Marka Sikory oraz Renaty Jakimiuk, choreografa Estrady. Do występów na chełmskiej scenie zapraszani
są przyjaciele Estrady, których grono stale się powiększa. Podczas Spotkań można
zobaczyć różnorodny repertuar i techniki
taneczne od teatru tańca współczesnego
poprzez choreografie w technice tańca charakterystycznego i baletu klasycznego do
tańca jazzowego.
			
(sad)

Weekend 26 i 27 listopada
należał w Chełmie do tancerzy tańca towarzyskiego. A to
za sprawą Klubu Tańca Towarzyskiego TAKT, który obchodzi 30-lecie istnienia. Okrągły
jubileusz klubu został uczczony dwudniowym turniejem
tańca, zorganizowanym przez
Chełmski Dom Kultury.
Najmłodsi, 5-letni pasjonaci

tańca spotkali się na parkiecie
w ramach IV Chełmskich Spotkań Tanecznych ChDK TAKT
2016 – Mała Liga Taneczna.
Chełm reprezentowała ponad
100-osobowa grupa zawodników. Poza gospodarzami
rywalizowały kluby z Lubartowa, Lublina, Białej Podlaskiej
i Ostrowa Lubelskiego.
Natomiast pary sportowe

Tancerki Ballo na podium

foto: Marcin Orłowski

TANIEC

wystąpiły w Międzynarodowym Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Chełm. Tu
zaprezentowalisięprzedstawiciele 21 klubów tanecznych m.in.
z Przemyśla, Lublina, Białegostoku, Radomia, Warszawy,
Białej Podlaskiej, Lubartowa i
Zamościa. W trakcie Gali Jubileuszowej publiczność mogła
podziwiać występ aktualnego
Mistrza Polski Formacji w Tańcach Latynoamerykańskich –
grupę Gracja z Krosna.
Galę zaszczyciło wielu gości, w tym najważniejsi dla
Klubu, jego założyciele i kolejni trenerzy. Pojawili się
również tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej.
Puchary zwycięskim parom
wręczyła Agata Fisz, Prezydent Miasta Chełm.
Uroczystości podsumował
Bal Jubileuszowy Klubu TAKT,
który stał się okazją do wielu
sentymentalnych spotkań po
latach.
		
APo

Z medalami i prezentami powróciły z XVI Andrzejkowych Spotkaniach Tanecznych tancerki
Zespołu Tańca Jazzowego Ballo. Impreza była
również okazją do zaprezentowania premierowej choreografii Ballo I pt. „Just married”.
Organizatorem tanecznej imprezy był Jasielski Dom Kultury w województwie podkarpackim. Wszystkie prezentacje Ballo I oceniane
były w kategorii „inscenizacja taneczna 12-15
lat”. Podopieczne Sabiny Englot - Wiktoria Kozik, Weronika Wanarska oraz Natalia Celińska
i Nikoletta Szulc - szczególnie zauroczyły jurorów. Wiktoria zajęła II miejsce za solo pt.
„Samotność w tłumie”,Weronika - III miejsce
za solo pt. „Escape” zaś Natalia Celińska i Nikoletta Szulc III miejsce za duet pt. „Przyjaźń
na zawsze”. Wszystkie etiudy były autorskimi
choreografiami stworzonymi przez wykonujące je tancerki.			
(sad)
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WYSTAW a
Wystawa w Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej

Sławomir Lewczuk – malarz kontestator

Wystawa malarstwa Sławomira Lewczuka w Galerii 72 chełmskiego
muzeum, swym charakterem odbiegać będzie od pokazów, do jakich
przywykł odbiorca większości prezentacji w tej przestrzeni. Miejsce
abstrakcji o geometrycznym rysie, zajmą tym razem płótna o silnym ładunku ekspresji, znaczone dogłębną emocją, przemawiające językiem
narracji o egzystencjalnej wymowie.
Artysta snuje opowieść o współczesnym człowieku, o ludziach swej
generacji, których pamięć mieści czas wojny, komunistycznych niedogodności, solidarnościowego zrywu i mozolnej odbudowy form demokracji. Malarz ma naturę kontestatora, wnikliwego obserwatora otaczającej go rzeczywistości.
W swojej sztuce osadzonej między metaforą a dosłownością, sprzeciwia się społecznemu i politycznemu porządkowi, ukazuje człowieka
zniewolonego, z jego słabościami i ułomnościami charakteru. Mamy
tu do czynienia z jednostką zagubioną, wprzęgniętą w trudne relacje,
podejmującą – ostatnimi siłami – karkołomne wręcz próby ocalenia
własnej tożsamości. Przedstawione twarze unikają bezpośredniego
kontaktu z odbiorcą, często odwrócone, przykryte maską, wymyślnym kaskiem, zniekształcone, stają się wymownym obrazem kondycji
współczesnego homo sapiens. Zatarte, nieobecne i anonimowe fizjonomie, tworzą odbicie człowieka pogodzonego z losem. Ci, w których
drzemie jeszcze energia, wykonują ekwilibrystyczne ruchy, lewitują
w przestworzach, wychodzą poza kadr obrazu.
W niektórych opracowaniach artysta nadnaturalnie eksponuje uszy,
nosy, języki czy usta, podkreślając sensoryczny aspekt w kontaktach
międzyludzkich. W malarstwie tym odważnie zasugerowany jest trzeci
wymiar, głębia, architektoniczna wręcz konstrukcja przestrzeni. Kolor
użyty oszczędnie, z przewagą czerni, szarości, brązów, w sferze akcentów barwnych sięga po czerwienie, błękity, zielenie, fiolety czy żółcie.
Do wspomnianego repertuaru środków, dochodzą jeszcze rekwizyty
wplecione w tę scenograficzną opowieść o nas samych: samoloty, ich
fragmenty, samochody, zwierzęta, czy obolałe – po ścięciu gałęzi –
drzewa. Cała dotychczasowa twórczość Sławomira Lewczuka ma gorzki
smak refleksji o człowieku, w której uwypuklony został wątek o surrealistycznej proweniencji.
Autor swoje prace układa w cykle, tworzy całe serie utworów, które
kontynuuje długimi latami: „Punkty kontrolne”, „Symptomy”, „Tandemy”.
Pokaz w Galerii 72 przedstawi dokonania artysty, którego korzenie rodzinne tkwią w naszym mieście. Sam autor mieszkał w Chełmie
w latach 1944-1950 i tutaj rozpoczął swoją szkolną edukację.
Urodził się w 1938 roku w Czerkasach na Wołyniu. Jest absolwentem
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, gdzie Wydział Malarstwa ukończył pod kierunkiem prof. Emila Krchy. Od 1966 roku tworzy w obszarze malarstwa,
grafiki, rysunku, scenografii. W latach 1965-1978 prowadził działalność
dydaktyczną w Katedrze Rysunku i Malarstwa na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej. Wielokrotnie brał udział w pokazach międzynarodowych, m.in.: w Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie;
Międzynarodowych Biennale Plakatu w Warszawie, Lahti (Finlandia),
Mons (Belgia), Toyama (Japonia); prezentacji Ambasadorowie Sztuki
w Warszawie w 2013 roku. Ma na swoim koncie 37 indywidualnych wystaw w kraju i za granicą. Jego prace prezentowano na kilkudziesięciu
zbiorowych wystawach sztuki polskiej za granicą, m.in. w Niemczech,
Włoszech, Szwajcarii, USA, Francji, ZSRR, Holandii, Bułgarii, Czechosłowacji, na Kubie, w Meksyku i w Chorwacji. Wziął udział w ponad 150
wystawach krajowych i środowiskowych. Współpracował z wydawnictwami i redakcjami, m.in.: z PWN, WAG-KAW, PWM, Wydawnictwem
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Swą działalność plastyczną
wiązał z teatrami w kraju i za granicą: Teatr 38; Teatr „Akne”; „Meeting
Ground Theatre” Nottingham; Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie;
Opera Krakowska; Teatr „Banialuka” w Bielsku-Białej; Teatr Lalki i Aktora w Opolu; Teatr im. I. Witkacego w Słupsku. Jest laureatem 29 nagród i wyróżnień w konkursach i imprezach plastycznych. W 2009 roku
był nominowany do prestiżowej Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza. Jego
prace znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju oraz w prywatnych
kolekcjach w kraju i za granicą.
Wernisaż wystawy malarstwa Sławomira Lewczuka w Galerii 72 odbędzie się 13 stycznia 2017, o godzinie 18:00. Dokonania artysty można
będzie oglądać do końca lutego 2017 roku.
Jagoda Barczyńska

Z cyklu „Symptomy” – „Przedsiębierny, podsiębierny I”, 2001

Z cyklu „Symptomy” – „Cechownia II”, 2011

Z cyklu „Symptomy” – „Wokół przestrzeni II”, 2012
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Księga, która przetrwała wieki
W jaki sposób i w jakiej formie Pismo Święte
dotarło do naszych czasów – zanim zostało
zamknięte w okładki. Tego można się dowiedzieć oglądając w chełmskim muzeum
wystawę „Historia Biblii”.
Fascynująca ekspozycja dostępna jest dla odwiedzających od 24 listopada w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza, przy ulicy Lubelskiej 57.
Można oglądać ją jeszcze tylko do 15 stycznia.
Całość zbiorów pochodzi od prywatnych fundatorów, którzy dostarczają swoje faksymile i reprinty
dla celów edukacyjnych. Wystawa, która teraz dotarła do Chełma, odwiedza muzea, placówki szkolne,
domy dziecka oraz domy kultury na terenie całego
kraju. Projekt jest interaktywnym sposobem zapoznania zwiedzających z historią
powstania Biblii, jest opowieścią
obrazującą 1500 lat historii powstania jednej tylko
książki - Pisma Świętego.
Kolejne 2000 lat to historia powstawa-

nia przekładów Pisma Świętego
na języki narodowe.
Na wystawie, można zobaczyć,
jak przebiegał proces tworzenia
się kanonu Biblii, oraz historyczną
drogę, jaką przeszło Boże Słowo
od czasów starożytnych do dziś.
Wystawa ma charakter edukacyjny i bazuje na odkryciach
archeologicznych takich jak:
zwoje z Qumran czy tabliczka z
Nippur. Ponadto pomaga uzmysłowić sobie, jak wielki wpływ
na kreowanie języków państw
europejskich miały powstające
tłumaczenia Bożego Słowa.
Odwiedzający mają wyjątkową okazję, aby przyjrzeć
się słowom zapisanym na
kamiennych tablicach, na
skórach zwierzęcych, na papirusie i pergaminach. Oglądają pierwszą

Bezpłatne zwiedzanie

Wystawa czynna jest siedem dni w tygodniu. W czwartki można ją zwiedzać w godz.
10.00-19.00, w soboty i w niedziele w godz. 12.00-16.00,
zaś w pozostałe dni w godz.
10.00-15.30. Ekspozycja znajduje się w salach Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza, przy ul. Lubelskiej
57 (wejście od ul. Podwalnej).
Wstęp na wystawę każdego
dnia jest bezpłatny.
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czcionkę oraz ręcznie zapisane karty
w językach, w których została spisana ta ponadczasowa lektura.
Faksymile i reprinty pierwszych wydań w języku angielskim, niemieckim, polskim, po
grecku, po łacinie i hebrajsku.
To swoista opowieść o dziejach
powstania Słowa, które zmienia
umysły ludzi i narodów oraz buduje nową świadomość opartą
na wierze w moc tego Słowa. Na
wystawie można dowiedzieć się
na przykład, że pierwszą książką
drukowaną z ruchomą czcionką
była Biblia wydrukowana przez
Gutenberga w 1455 roku, a jedyny
w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga znajduje się w Pelplinie.
Uczestnicząc w wystawie odbiorca
ma okazję uzyskać rzetelną informację o źródłach chrześcijaństwa. Aby
normalnie zobaczyć to, co jest wystawione w salach chełmskiego muzeum,
trzeba by objechać cały świat. Tymczasem dzięki internetowi i reprintom
kompletna historia powstania Biblii
znalazła się w Chełmie do dyspozycji
każdego, kto tylko zapragnie ją zobaczyć.
Kto nie zdąży, może zajrzeć do internetu. Prezentowane na wystawie
eksponaty znajdzie pod adresem www.wystawabiblii.pl. Ale to oczywiście nie będzie już tym samym, czym jest oglądanie eksponatów
w muzeum, kiedy historia jest tak blisko nas, że prawie możemy jej
dotknąć.
pastor Henryk Skrzypkowski

Rekordowa sprzedaż
Warto wiedzieć, że najlepiej
sprzedającą się księgą w okresie ostatnich 50 lat jest właśnie
Pismo Święte. Jego sprzedany
nakład przekroczył 3,9 miliarda
sztuk. Kolejna po niej pozycja
doczekała się „zaledwie” 820
milionów sprzedanych kopii.

foto: Joanna Sadowska
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Artystycznie
„Przy kominku”

l i t e r at u r a

Literackie zobowiązanie
Grażyny Olszewskiej-Tymiakin
Ósmego grudnia w Bibliotece Pedagogicznej odbyło
się spotkanie autorskie Grażyny Olszewskiej-Tymiakin.
To autorka dwóch powieści:
Powroty (2013) i Zobowiązana (2016).

Anna Nazar była bohaterką spotkania, jakie
odbyło się 2 grudnia
w w Galerii Atelier
w Che ł mie. Podc zas
poetycko-muzycznego
wieczoru „Przy kominku” królował y poezja
i malarstwo. Nie zabrakło także muzyki.
Podczas spotkania wiersze
Anny Nazar recytowała sama
autorka oraz zaprzyjaźniona
z nią poetka - Maria Tokarz.
Słowo o poezji autorki wygłosił poeta i prozaik Zbigniew
Waldemar Okoń. Nastrojową
oprawę muzyczną zapewnił
chełmski bard Jarosław Buczek. Gości mogli także podziwiać wystawę, na którą złożyły
się obrazy namalowane także
przez bohaterkę wieczoru.
Anna Nazar jest poetką
i malarką. W jej twórczości
obydwie te dziedziny uzupełniają się tworząc ciekawą całość. Dotychczas wydała trzy
tomiki poezji: „Żagiew”, „Gorzko-słodka” i „Różo z ogrodu
wyobraźni”. Jej wiersze ukazywały się także w regionalnych
antologiach i pismach jak np.
„Nestor”, „Egeria” „Głos Pawłowa”.
Prace malarskie artystki były
prezentowane na wystawach
zbiorowych w różnych ośrodkach kultury. Autorską wystawę pt. „Się maluje” można
było oglądać niedawno w Galerii „Pasja”. Anna Nazar należy
do Grupy Literackiej-„Lubelska
36” i Stowarzyszenia Twórczego „Pasja”.
red

Powroty są jej powieścią debiutancką – dodajmy – odznaczającą
się nieczęsto spotykanymi u debiutantów walorami, wskazującymi na
pojawienie się w literaturze chełmskiej uformowanej już indywidualności twórczej. Książka ukazała
się w okresie, w którym autorka
dokonuje pierwszych bilansów
i podsumowań własnego życia
i doświadczeń społecznych oraz
rodzinnych. Świat przedstawiony
w powieści ukazany jest poza ideologią partyjną, dziś tak wszechobecną w naszym życiu narodowym. Wymiary tego świata określa
rodzina, miłość, przyjaźń, prawda,
marzenia, człowiek. Wartości artystyczne: talent pisarki, jej serce,
wrażliwość, utrwalanie w pamięci
potomnych wartości i ludzi, wśród
których przyszło autorce dorastać
i uczyć się życia.
Powroty – jako powieść debiutancka utorowały Grażynie Olszewskiej Tymiakin drogę do literatury
pięknej – powieść Zobowiązana tę
drogę utrwaliła. Obie powieści wypromowały jej twórczość, prezentując ją w pamięci czytelników jako
pisarkę dojrzałą artystycznie, poszukującą sensu życia w wymiarze
osobisto-społecznym (rodzinnym
i historycznym), przedstawiającą
w odniesieniu do własnego życia
rozumienie i przeżywanie siebie
i otaczającego ją świata w ramach
własnej orientacji życiowej w kontekście najprostszych wyzwań
filozoficznych, moralnych, etycznych, obyczajowych, rodzinnych.
Przesłanie Powrotów jest głęboko
humanistyczne, odwołujące się do
polskiego dziedzictwa kulturowego
Kresów, współczesnej Lubelszczyzny i ziemi rzeszowskiej, skąd
pisarka pochodzi i gdzie rozgrywa się akcja powieści. Przesłanie,
ideę i treść Powrotów (czas akcji
w reminiscencajach i retrospekcji
sięga do XIX w.), odczytujemy już
w pierwszych zdaniach powieści,
w rozmyślaniach jednej z głównych
bohaterek - Kornelii, która „nie
mogła zrezygnować z potrzeby
odkrywania historii, która należała również do niej, (…) zgłębiania
przeszłości w szczególny sposób
goszczącej w osobistej pamięci dorosłych.” (…) „Teraz potrzebowała
prawdy. O normalnym, codziennym
życiu. O narodzinach i śmierci. Nie

chciała nieśmiertelnych herosów.
Dopominała się świadectwa, pewnika i wiary w moc ludzkich uczuć i
ludzkiego przeżywania. (…) Musiała
tylko znaleźć ukryte wejście uchylić rąbek tejemniczej draperii....do
jej przeszłości”.
Powroty są powieścią o sensie
istnienia, o rozumieniu, co w naszej

i szczęśliwych pięciu pokoleń kobiet z jednej rodziny, z tzw. klasy
średniej”, w której „obrazy aktualnej rzeczywistości zasługują
na wysoką ocenę”, w której „nie
brakuje też wnikliwych artystycznych opisów partnerskiej miłości
cielesnej i duchowej, co jest rzadkością w naszej literaturze”. Danu-

historii jest nam bliskie i dalekie. Do
kogo należy wracać wielokrotnie,
tam i z powrotem. Jest pytaniem
(ale i próbą odpowiedzi) – prostej
i wydaje się banalnej: Skąd jesteśmy i dokąd idziemy? Jaka jest nasza tradycja kulturowa? Jaka jest
historia naszych rodzin; rodziców,
i ich rodziców? Jakie jest – tu i teraz – nasze jednostkowe życie i jakie są nasze relacje z przeszłością,
współczesnością i przyszłością.
Osobą scalającą wszystkie wątki,
problemy i przesłanie powieści jest
Anna, postać z kręgu Matek-Polek,
która „spełniła swój obowiązek.
Zatrzymała na dłużej dzieje najbliższych jej osób”, a Kornelia „spisała dzieje rodziny, ubarwiając elementami fikcji przekaz o ludziach
wciąż trwających w myślach tych,
co zostali...”.
Powroty kończą się znamiennym
wyznaniem narratora: „Powroty
są piękne. Ale niosą ze sobą melancholię. Kornelia (…) zbudowała
trwały dom ze słów o miłości i tęsknocie, bólu i żalu. Ze słów o obowiązku i trudnej, choć magicznej
prawdzie...”
Zobowiązana bliska jest powieści
biograficznej z przeważającymi – w
porównaniu do Powrotów – elementami fikcji literackiej, z elementami
epiki sensacyjnej; jest powieścią
napisaną z większym rozmachem
historiozoficznym, pogłębioną psychologicznie, rozbudowaną intelektualnie, z drapieżniejszą narracją i
mocniejszą ekspresją obyczajową.
Halina Wiśniewska nazwała tę powieść „interesującą i niepokojącą”,
ukazującą „losy nieszczęśliwych

ta Makaruk podkreśliła natomiast,
że „Czytelnika intryguje nie tylko
historia, ale także styl powieści,
której tradycyjną fabułę linearną
rozbijają retrospekcje, a całość,
niczym „kęsami” zdań, smakuje
z rozwagą i zaciekawieniem”.
Grażyna Olszewska Tymiakin
skończyła polonistykę w Lublinie,
obecnie jest nauczycielką i wicedyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabr.,
gdzie mieszka od lat. Na spotkaniu autorskim wyznała, że utwory
literackie pisała już w szkole średniej, do literatury pięknej wróciła
jednak dopiero w 2013 r.. Obecnie,
jak zdradziła, pracuje nad nową
powieścią.
Twórczość Grażyny Olszewskiej
Tymiakin wpisuje się świeżymi
akcentami artystycznymi w nurt
współczesnej powieści polskiej,
z ogromnym rozgłosem i uznaniem
uprawianej obecnie np. przez Katarzynę Grocholę czy Małgorzatę
Kalicińską. W literaturze chełmskiej autorka Zobowiązanej uzupełnia grono pisarzy (prozaików)
z przedwojennych i powojennych
„Pryzmatów”oraz z Chełmskiego Klubu Literackiego „Osnowa”
i Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”. Tworzy jednak poza
„zorganizowanym” środowiskiem
literackim Chełma, wybierając,
jeżeli chodzi o epikę artystyczną,
podobnie jak inna chełmska pisarka, autorka równie interesujących
powieści, Katarzyna Archimowicz,
własną drogę do literatury. Ale to
temat na oddzielne opracowania.
Zbigniew Waldemar Okoń

twórcy ziemi chełmskiej
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Jerzy Grosman

Człowiek wielu talentów. Artysta-plastyk – autor rysunków, grafik i akwarel
związanych z architekturą i pejzażem
chełmskim. Twórca pięknych ekslibrisów. Ponadto działacz kultury i regionalista chełmski. Do tego scenograf i
aktor. Ma na koncie 11 ról teatralnych
w tym rolę... babci w „Teatrzyku Zielona Gęś” Gałczyńskiego.
Jerzy Grosman urodził się 15 października
1934 roku we wsi Huszczka Duża w powiecie
zamojskim. Jego ojciec był rymarzem, a matka prowadziła gospodarstwo domowe.
W 1951 r. ukończył Szkołę Podstawową
w Grabowcu, a następnie – z wyróżnieniem pięcioletnie Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu (1956).
Do Chełma przybył wraz z rodzicami w 1953
roku. Tutaj, po odbyciu zasadniczej służby
wojskowej w Lidzbarku Warmińskim, podjął
pracę w Wydziale Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na stanowisku inspektora, a następnie w Powiatowym Domu Kultury
w Chełmie pełnił funkcję kierownika Działu Artystycznego.

foto: Michał Wal

Ponad
pół
wieku
ze
sztuką
- PDK jako placówka kultury miał również
obowiązek zabezpieczać i wykonywać propagandę wizualną w mieście i powiecie, a także
na uroczystościach państwowych i partyjnych
– wspomina Grosman.

Praca w domu kultury wiązała się nie tylko
z tego rodzaju obowiązkami. To właśnie tutaj
poznał swoją przyszłą żonę – pracownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Chełmie – Zofię Masicz. Znajomość ukoronowana została
małżeństwem w 1963 r.
W latach 1972-1977 Jerzy Grosman studiował pedagogikę kulturalno-oświatową na UMCS
w Lublinie. Od 1975 do 1995 roku (do emerytury) pracował w Urzędzie Miasta Chełm jako
kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej, zaś po reorganizacji wydziału, jako
inspektor do spraw oświaty, kultury i kultury
fizycznej.
- Równolegle z pracą zawodową prowadziłem aktualną działalność kulturalno-oświatową
i twórczość artystyczną – mówi Grosman. - Od
1959 r. należałem do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej.
W 1958 r. wraz z Tadeuszem Ścibiorem
założył Chełmski Klub Plastyków amatorów,
a razem z Władysławem Mroczko i Albinem Kuczyńskim – Amatorski Klub Filmowy „Miś”.
W latach 1960-1980 był aktorem, charakteryzatorem, scenarzystą i scenografem Teatru Ziemi Chełmskiej. Debiutował jako aktor

w spektaklu: Sublokatorka Adama GrzymałySiedleckiego, w reżyserii Kazimiery Pierackiej.
- Na przestrzeni 23 lat grałem 11 różnych ról
teatralnych, w tym babcię w „Teatrzyku Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – wspomina Grosman. - Wykonałem też 16
scenografii teatralnych, a na obchody setnej
rocznicy powstania i działalności Teatru Ziemi
Chełmskiej zaprojektowałem tablicę pamiątkową, odsłonięta w chełmskim Domu Kultury
11 grudnia 2004 r.
Twórczością artystyczną pan Jerzy zajmuje się od ponad 50 lat. Upodobał sobie malarstwo, grafikę i ekslibrisy. Na swoim koncie
ma uczestnictwo w ponad 10 plenerach malarskich. Do 2010 r. zorganizował ponad 30
wystaw – w tym 17 indywidualnych – gdzie
prezentował swoją plastyczną twórczość.
Stworzył 600 prac malarskich, rysunków, grafik i ekslibrisów. Spod jego ręki wyszły ilustracje do niektórych legend chełmskich Longina
Jana Okonia oraz książki pt. „Leśna kapela”
L. Kośnickiej i A. Bryka. Ponadto jest on autorem ośmiu portretów ludzi zasłużonych dla
polskiej i regionalnej kultury: Mikołaja Reja,
Ignacego Jana Paderewskiego, Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, Jana Szczawieja, Longina
Jana Okonia, Władysława Surowieckiego, Zbigniewa Okonia i Zofii Książek.
Prace Grosmana były publikowane m.in.
w czasopismach „Ziemia Chełmska”, „Kresy.
Tygodnik Chełmski”, „Wieści Chełmskie” oraz
w „Egerii” i w „Roczniku Chełmskim”.
Artysta był wielokrotnie odznaczany, m.in.
Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi za
pracę zawodową i społeczną w dziedzinie upowszechniania i rozwoju kultury oraz twórczości
artystycznej.
Grosman mimo upływających lat, nie zwalnia tempa. Ciągle tworzy i udziela się w chełmskim środowisku kulturalnym. Jest aktywnym
członkiem Chełmskiego Towarzystwa Muzycznego, uczestniczy w pracach Chełmskiego
Towarzystwa Naukowego, a od 2008 r. jest
studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
w którym prowadzi uczelniana kronikę.
Jak sam zdradza, w planach ma jeszcze
m.in. stworzenie kilkunastu portretów osób
zasłużonych dla miasta i ziemi chełmskiej.
Joanna Sadowska
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Chadek zaprasza
Gala Noworoczna

Tym razem w Nowy Rok wejdziemy w rytmie największych przebojów muzyki filmowej i musicalowej w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego oraz solistów.
Oprócz utworów z najbardziej znanych musicali, takich jak, Evita,
Cats czy Skrzypek na Dachu usłyszymy najpopularniejsze muzyczne
tematy filmowe. Wśród nich znajdą się na pewno utwory z Piratów z
Karaibów, Jamesa Bonda, Mission: Impossible i Gwiezdnych Wojen.
1 stycznia, godz. 18.00, bilety: 100 zł i 120 zł

Koncert Kolęd i Pastorałek

Jak co roku, 6 stycznia zapraszamy na muzyczne widowisko,
w którym artyści zaprzyjaźnieni z Chadekiem zaśpiewają najpopularniejsze kolędy i pastorałki. Koncert - tradycyjnie już - będzie miał
charakter charytatywny.
6 stycznia, godz. 16.00 i 19.00, bilety: 20 zł normalny, 10 zł
ulgowy (dzieci do lat 12)

Andrzej Poniedzielski

Niezwykły satyryk, konferansjer, poeta i aktor wystąpi ze swoim najnowszym programem pt. „Melo-Nie-Dramat”. Zapraszamy na
koncert z inteligentnym humorem, satyrą i piosenką.
20 stycznia, g. 19.00, bilet: 50 zł

„Weekend z R” Teatru Ziemi Chełmskiej

Zapraszamy na kolejne spektakle najnowszej produkcji Teatru Ziemi Chełmskiej. „Weekend z R” to typowa komedia pomyłek, pełna
nieoczekiwanych zwrotów akcji. Co może się przytrafić, kiedy podróż
służbowa męża zostaje nieoczekiwanie odwołana, a do drzwi puka kochanek? Tego między innymi dowiemy się oglądając „Weekend z R”.
27 stycznia, 4 i 11 lutego , bilety: 25 zł

Kabaret Nowaki

Nowaki to młoda, zdolna i wybitnie energetyczna trójka zielonogórskich artystów. W spektaklu kabaret zaprezentuje swoje największe
hity oraz cały wachlarz absurdalnych i zaskakujących postaci, które
są zabawną odpowiedzią na naszą codzienność.
29 stycznia, godz. 16.00, bilety: 45 zł

Edyta Bartosiewicz

Jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek rockowych, kompozytorka i autorka tekstów. Od lat dziewięćdziesiątych obecna na
polskiej scenie muzycznej. Usłyszymy jej największe przeboje, między innymi: Sen, Jenny, Zatańcz ze mną czy Skłamałam.
10 lutego, godz. 19.00 			
bart

Tanecznie z MDK
Spotkania z Tańcem Jazzowym
To już 5 lutego. Kolejne – piąte – Karnawałowe Spotkania z Tańcem
Jazzowym. Organizatorzy przewidują dwa koncerty: jeden o godz. 15,
drugi o godz. 18.
Podczas koncertów zaprezentują się gospodarze, czyli cztery grupy
Zespołu Tańca Jazzowego Ballo i zaproszeni goście: Klub Tańca Towarzyskiego Takt oraz Grupa Tańca Współczesnego Black Soul´s z Krasnostawskiego Domu Kultury. Nie zabraknie także tanecznych niespodzianek i występów gwiazd: Małgorzaty Ziółkowskiej z Kieleckiego Teatru
Tańca oraz Fabiana Fejdasza z Polskiego Teatru Tańca z Poznania.
Miejsce imprezy to sala widowiskowa Chełmskiego Domu Kultury.
Bilety są już dostępne w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury.

W rytmie boogie

MDK zaprasza 4 marca do sali ChDK. O godz. 17 rozpocznie się tam
Puchar Polski w Boogie Woogie. Na scenie zaprezentują się najlepsze
pary taneczne z naszego kraju. Wśrod nich nie zabraknie gospodarzy –
Klubu Boogie Opus Twist z MDK Chełm. Warto zaznaczyć, że chełmski
klub jest największym w Polsce. Szykuje się więc prawdziwa taneczna
uczta – nie tylko dla miłośników boogie.			
(sad)

Wieczór z Chełmską Fotografią
26 grudnia warto zrobić sobie przerwę w świątecznym
biesiadowaniu, wyjść z domu i skierować swoje kroki do
Chełmskiego Domu Kultury. O godz. 18.35 rozpocznie się
tam V Wieczór z Chełmską Fotografią.
Głównym punktem spotkania
będzie wernisaż fotografii z najnowszego, autorskiego kalendarza Grzegorza Chwesiuka zatytułowanego „Twórczy Chełm”. Na
kartach kalendarza autor prezentuje sylwetki twórców związanych
z różnymi dziedzinami kultury.
Autor kalendarza sportretował
w nim 13 postaci dobrze znanych
w chełmskim (i nie tylko) środowisku. To w kolejności alfabetycznej:
Waldemar Bednaruk, Anna Bobruś-Chołota, Teresa Chomik-Kazarian, Elżbieta Dopieralska, Michał
Gozdek, Jerzy Grosman, Bożenna
i Roman Jakubowiczowie, Jerzy
Kierski, Longin Jan Okoń, Barbara Szarwiłło, Jan Uścimiak oraz
Krzysztof Weresiński.
W jaki sposób dokonał wyboru
bohaterów do swojego najnowszego kalendarza? - Nie zrobiłem
tego sam – zaznacza Grzegorz
Chwesiuk. - Zebrałem wcześniej
zespół ludzi, którzy dobrze znają
środowisko chełmskich twórców.
To ich rekomendacje pozwoliły mi
dokonać ostatecznego wyboru.
Teksty do najnowszego kalendarza napisał dziennikarski duet:
Jacek Barczyński i Paulina Ciesielska. Wydawnictwo będzie można
kupić podczas spotkania. Będzie
ono także dostępne w chełmskich

foto: Maciek Kołodziej
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księgarniach.
Tradycyjnie już, wernisaż jest
tylko jednym z punktów Wieczoru z Chełmską Fotografią. Goście,
którzy 26 grudnia przyjdą do
ChDK, będą mogli także obejrzeć
wystawy innych chełmskich fotografów oraz wziąć udział w aukcji
charytatywnej. Dochód z aukcji
tym razem zostanie przeznaczony
na pomoc w organizacji jubileuszu
w 25-lecie śmierci Czesława Dopieralskiego.
Grzegorz Chwesiuk zapraszając
na ten wyjątkowy wieczór przypomina, że jak co roku „Wstęp jest
wolny, a strój dowolny”.
(sad)

Limboski zaśpiewa w Strzesze
W sobotę, 28
stycznia w Strzesze u Wojciecha
wystąpi Limboski
(Michał Augustyniak). Towarzyszyć mu będzie
na scenie m.in.
Natalia Kwiatkowska, wokali s t ka ze s p o ł u
Cheap Tabacco.
Artysta zaczynał swoją muzyczną karierę jako Limbo, kiedy w 2008
roku wydał wraz z Łukaszem Wiśniewskim płytę Czarny Kolczyk. Dwa
lata później zespół o uaktualnionej nazwie i w innym składzie wypuścił w świat album Cafe Brumba, gdzie stylistyka bluesa ustąpiła
miejsca nawiązaniom do dorobku Toma Waitsa i przedwojennego,
polskiego tanga. W 2011 roku Limboski został nominowany jako Artysta Roku w plebiscycie krakowskiej Gazety Wyborczej Kulturalne
Odloty.
Limboski, to zdaniem wielu, jedna z bardziej intrygujących, nie
do końca jeszcze odkrytych postaci polskiej muzyki alternatywnej.
Wbrew najnowszym trendom stroni od elektronicznych aranżacji
i od lat pozostaje wierny swojej największej fascynacji, czyli źródłom
rockowej piosenki.
Limboski to pasjonat analogowych brzmień. Podobno jest chodzącą
encyklopedią korzeni bluesa i folku. Ma na swoim koncie już kilka płyt,
a 21 października swoją premierę miał jego kolejny album.
(sad)
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W styczniu nowa płyta Dyjaka Wkrótce w bibliotece
foto: Krzysztof Błaszczuk

13 stycznia, godz. 17.00 – wernisaż wystawy malarstwa Waldemara Swatowskiego, galeria Nova ChBP (ul. Partyzantów 40)

Premiera obu miała miejsce
w listopadzie. Autorem tekstu
i muzyki jest Robert Kasprzycki. Motyw przewodni piosenki, to
rozpoznawalny u Dyjaka akordeon
i trąbka. Mocny tekst to swoista
próba rozliczenia z przeszłością.
Teledysk do piosenki został nagrany na norweskich fiordach,
w okolicach Bergen. Główną rolę
gra w nim aktor Eryk Lubos, a towarzyszy mu Sławomir Sulej. To
męski obraz o wędrówce, cierpie-

niu i chęci zerwania z przeszłością.
Jest prostym odniesieniem do tekstu piosenki, ale przedstawiony
w mistrzowski sposób. Autorem
zdjęć do teledysku jest Maciej Grubiak zaś reżyserem Sebastian Juszczyk.
„Miejsca przedmioty kształty
drzwi” to singiel promujący nowy
album Marka Dyjaka pt. „Pierwszy
śnieg”. Premiera albumu zaplanowana jest na styczeń 2017 roku.
Już wiadomo, że na płycie
„Pierwszy Śnieg” pojawią się teksty Mirosława Czyżykiewicza, Jana
Kondraka, Jacka Musiatowicza
i Roberta Kasprzyckiego. Usłyszymy tu akordeon Marka Tarnowskiego, trąbkę Jerzego Małka,
kontrabas Michała Jarosa, piano
Grzegorza Jabłońskiego i perkusję Mateusza Modrzejewskiego.
Producentem i aranżerem płyty
jest wieloletni trębacz Dyjaka, Jerzy Małek.		
(sad)

Alternatywna
scena Chadeku

Przed nami kolejne koncerty z cyklu prezentującego najciekawszych artystów spoza głównego nurtu polskiej muzyki. Już 13 stycznia
w Chełmskim Domu Kultury zagra znany, m.in. jako zwycięzca II edycji
Idola, Krzysztof Zalewski. Usłyszymy utwory z jego najnowszego, przebojowego albumu - „Złoto”.
17 lutego pojawi się w ChDK zespół Cukierki z wokalistą Mateuszem
Rusinem. To aktor, którego mamy okazję oglądać w serialach Ranczo
i Bodo. Cukierki zaprezentują utwory ze swojej debiutanckiej płyty „Euforia”, opartej na nowoczesnych elektronicznych brzmieniach.
Z kolei 22 lutego na alternatywnej scenie zagra Paweł Domagała ze
swoim zespołem. Będziemy mieli okazję, aby spotkać się z aktorem
znanym między innymi, z filmów Wkręceni czy Planeta Singli i zobaczyć
go w roli wokalisty.				
bart

Filia Nr 1 (ul. Nadrzeczna 5)
18 stycznia, godz. 10.00-11.00 - zajęcia plastyczne - wykonanie
masek karnawałowych, gry i zabawy planszowe.
25 stycznia, godz. 10.00-11.00 - wykonanie prezentów Walentynkowych dla przyjaciół z surowców wtórnych, wykonanie gazetki
pt - „Zimowe szaleństwa”
Filia Nr 3 (ul. 11 Listopada 4)
17 stycznia, godz. 10:00-11:00 - Co słychać Pani Zimo? - czytanie książek o tematyce zimowej, wykonanie pejzaży zimowych
19 stycznia, godz. 10:00-11:00 - Malujemy zbytki Chełma
24 stycznia, godz. 10:00-11:00 - Najpiękniejsze bajki światawspólne czytanie bajek, wykonanie ilustracji
26 stycznia, godz 10:00-11:00 - ferie Muminków – ilustracje do
książek T. Janssona
Filia nr 2 (ul. Zachodnia 31)
17 stycznia, godz. 10:00-11:30 – Planszomaniacy ruszamy do
boju! - gry planszowe
19 stycznia, godz. 10:00-11:30 - Spotkajmy się we współczesnej
metropolii zamieszkiwanej przez zwierzęta. Projekcja bajki „ Zwierzogród”
24 stycznia, godz 10:00-11:30 - Planszomaniacy ruszamy do
boju! - gry planszowe
26 stycznia, godz 10:00-11:30 - Poznaj przygody Mowgliego
i jego przyjaciół. Projekcja filmu „ Księga dżungli”.
AM

Pójdźmy wszyscy do stajenki

foto: Katarzyna Wójtowicz

Wielbiciele tego niepokornego artysty o chropawym
głosie jeszcze jesienią byli
na jego koncercie w Strzesze u Wojciecha, a teraz
czekają na nową płytę. Na
razie - na pobudzenie muzycznych apetytów – dostali singiel i teledysk Marka
Dyjaka „Miejsca przedmioty kształty drzwi”.

Ferie w bibliotece:
Biblioteka Główna (ul. Partyzantów 40)
17, 19, 24, 26 stycznia, godz. 11.00-13.00 – zajęcia edukacyjne
dla dzieci
18, 25 stycznia, godz. 11.00 – projekcja bajek dla najmłodszych
18, 25 stycznia, godz. 13.00 – projekcja filmów młodzieżowych

Jeszcze tylko do 3 stycznia
w Młodzieżowym Domu Kultury
przyjmowane są zgłoszenia do
II Chełmskiego Konkursu Kolęd
i Pastorałek „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”. Konkurs adresowany
jest do uczniów chełmskich szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
W konkursie biorą udział reprezentacje szkół w kategoriach
SOLISTA lub ZESPÓŁ. Warunkiem
uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i złożenie u organizatora
karty zgłoszenia (dostępnej na
stronie www.mdk.echelm.pl w zakładce „Konkursy”)
Zwycięzcy konkursu wyłonieni

zostaną podczas eliminacji, które odbędą się w Młodzieżowym
Domu Kultury 10 stycznia.
Prezentacje oceniane będą
przez jury w trzech kategoriach:
szkoła podstawowa, gimnazjum,
szkoła ponadgimnazjalna.
Laureaci nagrodzeni we wszystkich trzech kategoriach (miejsca
I-III) wystąpią podczas Świątecznego Koncertu Laureatów,
który odbędzie się 12 stycznia
o godz. 13 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Organizatorami
konkursu, poza MDK, są także
Urząd Miasta Chełm, Chełmska
Biblioteka Publiczna i Duszpasterstwo Młodzieży w Chełmie. (sad)
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c h e ł m Sk i r y n e k w y d a w n i c z y
Chełmskie
reminiscencje
Autor:
Alina Jahołkowska
Format: A5
Liczba stron: 56
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Wydawca: Polihymnia
ISBN 978-83-7847339-8

Chełmskie Podziemia Kredowe
w fotografii trójwymiarowej
Autor zdjęć: Jan Renka
Rok wydania: 2016
Wydawca: Drukpol
ISBN 978-83-61458-03-6
Zenon Michał Jan
Waśniewski
Autor (tekst katalogu): Krystyna Mart
Liczba stron: 335
Rok wydania: 2016
Wydawca: Muzeum
Ziemi Chełmskiej
ISBN 978-83-8994234-0
Katalog wystawy „Zenon Michał Jan Waśniewski – malarz, poeta, pedagog, żołnierz”. Swoistym wprowadzeniem w klimat epoki jest
tu rozdział poświęcony życiu kulturalnemu
w Chełmie w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Znajdziemy tu także przedstawienie postaci Waśniewskiego oraz antologię: wybór tekstów krytycznych o twórczości
artysty, wybór jego wierszy oraz przekładaną przez niego poezję niemiecką. Warto zaznaczyć, że przedmowę do katalogu napisała

Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz. Napisała
w niej m.in., że „Katalog (…) jest wyjątkową
okazją do poznania jego (Waśniewskiego –
przyp. red.) życia twórczości i działalności.
(…). Bogata działalność artystyczna, pedagogiczna i konspiracyjna Zenona Waśniewskiego
zasługuje na wiele opracowań naukowych. Potwierdzeniem tego są wystawa i katalog przygotowane w 125. rocznicę urodzin (…).
Katalog i wystawa zostały przygotowane
w ramach zadania „Zenon Waśniewski (18911945). Malarz, poeta, żołnierz – wystawa
i katalog”, realizowane z programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Wspieranie działań
muzealnych”.
25 lat polskiej
samorządności
Pod redakcją Iwony
Lasek-Surowiec
Liczba stron: 421
Rok wydania: 2016
Wydawca: Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
Chełmskie Towarzystwo Naukowe
ISBN 978-83-6114991-0
To składająca się z trzech części zbiorowa publikacja, w której polskie doświadczenia konfrontowane są z innymi, głównie litewskimi,
szwajcarskimi i ukraińskimi. Pierwsza część
poświęcona jest samorządowi terytorialnemu
w Polsce i w Europie. Druga, traktuje o tradycjach samorządowych na Chełmszczyźnie.
Część trzecia nosi tytuł „Samorząd terytorialny na Ukrainie. Zamierzenia i możliwości realizacji”.
Chełm literacki XX i
XXI wieku, tom II
Autor
(opracowanie
całości):
Longin
Jan Okoń, Zbigniew
Waldemar Okoń
Liczba stron: 530
Rok wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Gens
ISBN 978-83-9464680-6

Jubileusz Rocznika Chełmskiego
W piątek, 20 stycznia o godz. 16.00 w sali
widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Partyzantów 40 odbędzie się promocja
20 tomu Rocznika Chełmskiego. Wydawcami
rocznika są: Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, Chełmska Biblioteka Publiczna oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.
Jubileuszowi towarzyszyć będzie okolicznościowa wystawa poświęcona zarówno wydawnictwom Stowarzyszenia Rocznik Chełmski,
do których zaliczają się Rocznik Chełmski, Biblioteka Rocznika Chełmskiego i Źródła, jak
i życiu samego stowarzyszenia. Zwiedzający
obejrzą dokumenty i fotografie dokumentujące jego działalność i funkcjonowanie.
W trakcie uroczystości dziesięciu osobom
zostanie nadany honorowy tytuł Amicus Annalis Chelmiensis, czyli Przyjaciel Rocznika
Chełmskiego.
AM

ISBN 978-83-62522-38-5
„Chełm literacki XX i XXI wieku” (tom II) kontynuuje i kończy dokumentowanie życia literackiego Chełma dwudziestego i początków
dwudziestego pierwszego stulecia” - czytamy we wstępie do książki. - „I tak, jak tom
pierwszy jest świadectwem środowiskowego i artystycznego życia literackiego Chełma
i Ziemi Chełmskiej przedstawionego na tle wydarzeń i zjawisk społecznych w szerokim tle
historyczno-kulturowym. „Chełm literacki XX
i XXI wieku” jest dziełem regionalnym, wpisuje się w polską historiografię literacką ukazaniem Chełma jako ważnego i kulturotwórczego
ośrodka życia literackiego w Polsce od czasów
„Kameny” po czas współczesny, z odwołaniem
się do dziedzictwa kulturowego Chełma od
epoki Mikołaja Reja”.
W książce znalazły się – poza tekstami głównych autorów - teksty m.in.: Karola Czejarka,
Stanisława Popka, Stanisława Rogali, Marka
Kątnego, Tadeusza Kłaka, Anny Kalinowskiej,
Agnieszki Miernik, Anny Wileczek Marii Makarskiej czy Jerzego Sprawki, Eugeniusza Wilkowskiego, Jolanty Skwarczewskiej, Pawła Kiernikowskiego i Andrzeja Rybaka.
Rola komitetów
obywatelskich
w wyborach
samorządowych
w 1990 roku na
terenie
województwa
chełmskiego
Autor: Eugeniusz
Wilkowski
Liczba stron: 390
Rok wydania: 2016
Druk: Arte
ISBN 978-83-61912-2
Autor dedykuje swoją książkę „Tym, którzy
swoją aktywność w Komitetach Obywatelskich
Solidarność znaczyli intencją budowania przejrzystych struktur społeczności lokalnych, wpisanych w unitarny charakter państwa”.
W kolejnych rozdziałach książki autor drobiazgowo opisuje komitety obywatelskie działające na terenie dawnego województwa chełmskiego.
(sad)

gazeta dostępna w :
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Pocztowa 41, Urząd Miasta
Chełm, Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełmski Dom Kultury,
Chełmska Biblioteka Publiczna, TAWA ul. Krzywa, „Technobud” Hotel Kamena, przychodnie: „Salus” ul. Piłsudskiego 11B, „San-Med” I Armii W.P., Salon Kosmetyczny
„Angel” - ul. Lwowska 13 E, „Galeria Fryzur” ul. Pocztowa
26, hotel „Relax”-ul. 11 Listopada 2, HK Hotel „Kozak” –
ul. Hrubieszowska 37, „ALMED” Specjalistyczne Gabinety
Lekarskie ul. Hrubieszowska 54a, Hotel „DUET” - ul. Hrubieszowska 54 a, „LEK-DENT” ul. Wołyńska 32, MSP ZOZ,
ul. Wołyńska 11, Stowarzyszenie Twórcze „Pasja” - I Armii
W.P. 19, „SURMED” Przychodnia Lekarzy Rodzinnych ul.
I Armii W.P. 41 C „FAN KULTURY” ul. Lwowska 1,
„Unident” ul. Waśniewskiego 13, OPUS IT Jaskinia
Solna „Barbórka” - Lubelska 52, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Delegatura w Chełmie – pl. Niepodległości 1, Salon Fryzjerski „PROFESJONAL” ul.
Reformacka 28, SP Szpital Specjalistyczny w Chełmie ul. Ceramiczna 1, Przychodnia Specjalistyczna
ul. Szpitalna 53 B, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Graniczna 2a i ul. I Pułku Szwoleżerów 15 i Galeria Atelier Ryszarda Karczmarskiego ul. Lwowska 34.
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RE K LAMA

Przetwarzanie odpadów biologicznych
trafiających do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego
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 środowiska, stąd posadzki tuneli, podobnie jak wcześniej wykorzystywany do kompostowania plac betonowy zostały wyposażone w system
zbierania powstających podczas trwania procesu odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków.
Aby zapobiec konieczności przerzucania odpadów podczas trwania procesu kompostowania, a tym samym zapobiec konieczności
otwierania komór w trakcie procesu, w posadzce zabudowano system kanałów napowietrzających odpady (powietrze niezbędne do
procesu za pomocą wentylatorów zabudowanych na terenie kompostowni wtłaczane jest poprzez posadzkę w złoże odpadów. Rozwiązanie to znacznie przyśpiesza proces oraz zapobiega powstawaniu 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 kierowane go ostatecznego unieszkodliwienia.
Budowa systemu boksów technologicznych kompostowni przyczyniła się do znacznego usprawnienia procesów przetwarzania bioodpadów trafiających do ZPOK oraz zminimalizowania uciążliwości
zapachowej kompostowni.
Nowa kompostownia wraz z pozostałą częścią zakładu tworzy zintegrowaną funkcjonalnie całość oraz stanowi nowoczesną instalację
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
Po przeprowadzonych inwestycjach Zakład Przetwarzania Odpadów komunalnych regionu chełmskiego w pełni wpasowuje się
w realia nowoczesnego i kompleksowego postępowania z odpadami komunalnymi i wyróżnia się na tle wie- lu podobnych instalacji
istniejących na terenie kraju.

Materiał promocyjny sponsora głównego wydania - PGO CHEŁM

W poprzednich numerach Kultury opisano poszczególne rodzaje odpadów powstających podczas przetwarzania odpadów trafiających 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 wejściowych wiąże się ze spełnieniem przez zakład (a tym samym przez
gminy z terenu, których odbierane są odpady) określonych w przepisach poziomów odzysku surowców wtórnych obecnych we wspomnianych 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 - przekazywana do dalszej ręcznej segregacji oraz frakcja zawierająca odpady
biodegradowalne - przeznaczona do biologicznego unieszkodliwienia
w istniejącej na terenie zakładu kompostowni.
Podczas projektowania zakładu przewidziano przetwarzanie frakcji biodegradowalnej odpadów mokrych w systemie polowym (tzw.
technologia pryzm przerzucanych).
Zgodnie z przyjętą technologią odpady były układane na specjalnie przygotowanym do tego celu utwardzonym placu kompostowym,
wyposażonym w system zbierania powstających podczas kompostowania 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 napowietrzenie 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 sposobu 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” przeznaczonych do unieszkodliwiania biologicznego frakcji biodegradowalnej zmieszanych odpadów komunalnych.
Na system ten składają się trzy zadaszone komory
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Wystawa na jubileusz
„W stronę światła” – to tytuł wystawy, której wernisaż miał
miejsce 21 października w Galerii Atelier Elżbiety i Ryszarda
Karczmarskich. Złożyły się na nią zdjęcia członków Foto
Klubu-Ziemi Chełmskiej: Piotra Bakuna, Wojciecha Derlaka,
Edmunda Fladrzyńskiego, Andrzeja Holly, Ryszarda Karczmarskiego, Dariusza Kosteckiego, Lecha Radwańskiego,
Leszka Samockiego, Jarosława Tulikowskiego oraz Grzegorza
Zabłockiego.

foto: Wojciech Derlak

Od lewej: Edmund Fladrzyński, Jarosław Tulikowski, Ryszard Karczmarski,
Piotr Bakun, Lech Radwański, Marek Popielnicki, Dariusz Kostecki, Andrzej
Holly.
Na fotografii brakuje Wojciecha Derlaka, Leszka Samockiego i autora zdjęcia
Grzegorza Zabłockiego.

foto: Dariusz Kostecki

„Brak paliwa” w Atelier
Z zawodu animator kultury, z
zamiłowania fotograf. Stanisław Kliszcz z Krasnegostawu 25 listopada miał swój
wernisaż w Galerii Atelier.
Swoją wystawę zatytułował
„Brak paliwa”. Skąd taki pomysł? Autor tłumaczy, że temat,
a co za tym idzie tytuł wystawy,
pojawił się w trakcie szukania
interesujących motywów na terenie nieczynnej już bazy PKS
w Krasnymstawie. Zestaw ponad
40 czarno-białych zdjęć próbuje
uchwycić sentymentalny obraz i
lokalny koloryt małych miasteczek

i miejscowości. Nie jest to sucha
rejestracja miejsc, ani widokówka
z wycieczki, ale próba poszukiwania indywidualnego spojrzenia.
Zamiarem autora nie było pokazywanie dramatycznych momentów, lecz melancholijnych
aspektów, które można znaleźć
w codziennych sytuacjach i wydarzeniach. - Powoli zbliżałem się do
ludzi, ich życie stawało się tematem moich zdjęć – mówi autor.
Fotografie zostały zrobione na
Lubelszczyźnie. Głównie w Rejowcu, Stryjowie, Cycowie, Skierbieszowie, Krynicy, Starym Zamościu
i Krasnymstawie.		
red

foto: Stanisław Kliszcz

foto: Grzegorz Zabłocki:

Foto Klub-Ziemi Chełmskiej w 2016 roku obchodzi 55. rocznicę swojego istnienia. W gronie założycieli byli między innymi Edmund Fladrzyński i Lech Radwański. Klub nie posiadał nigdy osobowości prawnej, statutu ani formalnej struktury. Mimo to od ponad pół wieku nieprzerwanie
działa w naszym mieście. W tym czasie zorganizował dziesiątki wystaw
i plenerów. Prace chełmskich fotografów były nagradzane na wielu krajowych i zagranicznych konkursach.				
red
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