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wydarzenie

Duchowy Rekord Polski

Foto: Dorota Mądral, Paweł Klajnert

258 - tyle osób przebranych za duchy stawiło
się 17 czerwca na pl. Łuczkowskiego. Przyobleczone w białe tkaniny postacie zamierzały
podczas festynu „Chełm - miasto dobrych duchów” – ustanowić rekord Polski. Udało się, co
specjalnym certyfikatem poświadczyła sędzia
z Biura Rekordów.

Akcję ustanawiania rekordu w liczbie osób przebranych za duchy zorganizowało Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Razem na Kresach. Inspiracją było przedsięwzięcie sprzed trzech lat, gdy chełmianie mierzyli
się z rekordem Guinessa w tej samej kategorii. Wtedy rekord ostatecznie nie został uznany, ale samo zgromadzenie w jednym miejscu prawie
1300 duchów było nie lada sukcesem.
W tym roku duchów było mniej, ale wystarczająco by ustanowić rekord
Polski. Chełmian nie zniechęciła deszczowa
pogoda, za to zachęcił ciekawy program festynu. Oprócz ustanawiania rekordu, znalazły się w nim m.in. konkursy, pokazy
artystyczne i koncerty.
(sad)
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ta n i e c i w i a r a

Powrót syna marnotrawnego

Raz w roku – w okolicach pamiątki
świąt Zmartwychwstania Pańskiego
– w środowisku zborów ewangelikalnych naszego regionu organizujemy
wspólne wydarzenie ewangelizacyjne.
Tym razem zaprosiliśmy amerykańską
grupę baletową „Ballet magnificat”.

Ballet Magnificat to założona w 1986r. amerykańska grupa baletowa z Jackson nad Missisipi, wystawiająca swoje spektakle na całym
świecie. Łączy ze sobą balet tradycyjny z nowoczesnym, tworząc niezwykłe spektakle teatralno-muzyczne. Ta specyficzna mieszkanka

wszystkich artystów, powiedział o źródle radości i pokoju, jakie odnajduje w osobie Jezusa
Chrystusa. Następnie wszyscy artyści wyszli
do holu, gdzie każdy mógł z nimi osobiście porozmawiać.
Przedstawienie zostało ciepło przyjęte i wysoko ocenione przez publiczność. Widzowie bez
trudu zrozumieli przesłanie, w którym Bóg przebacza ludzkie grzechy i daje nadzieję nowego
życia przez posłuszeństwo Bożemu Słowu.
Z całego tego wydarzenia wynika kilka wniosków. Pierwszym z nich jest to, że tego typu

wielu odmian tańca: od klasycznego przez jive,
aż po motywy celtyckie i żydowskie połączona
z głębokim, poruszającym przesłaniem spektakli, stanowi o wyjątkowości zespołu. Grupę
baletową tworzą chrześcijanie, którzy w większości tańcem zajmują się od czasu dzieciństwa. Ich występy są przemyślaną i świadomą
formą przedstawiania ludziom bożych prawd
poprzez medium tańca.
W Chełmie grupa zaprezentowała spektakl
pt.: „Powrót syna marnotrawnego”.
Sztuka ta, w której Mąż i Ojciec porzuca rodzinę by zasmakować światowego i rozwiązłego życia, to parafraza biblijnej przypowieści.
Gdy traci on na zabawie cały majątek, uświadamia sobie, jak wielką wartość mają rodzina
i bliscy. Odkrywa, że jedyne, co mu pozostało, to mała książka - Biblia jego żony. Wkrótce lektura Bożego Słowa staje się dla niego
źródłem siły i odwagi do naprawienia błędów
i początkiem nowego życia.
Na występ w Chełmie przyszło prawie 500
osób. Zdecydowana większość miała pierwszy
w życiu żywy kontakt z występem baletu. Wielu widzów udało się tam z obawą, że może będzie to nudne i trudne do przyswojenia przedstawienie. Nic bardziej mylnego.
Występ został pokazany w dwóch odsłonach. Pierwszy akt opowiadał o początkach
szczęśliwej rodziny, oraz o pokusach i wewnętrznej walce męża i ojca. Ta część kończy
się upadkiem moralnym bohatera i porzuceniem Boga i rodziny. Drugi akt ukazuje trudne życie samotnego mężczyzny targanego
powiewami pożądliwości świata doczesnego,
a jednocześnie tęsknotą za utraconymi dniami.
Finał przedstawia pokutę, powrót i pojednanie
z rodziną, a jest to możliwe dzięki wpływowi
Bożego Słowa.

Przedstawienie oprawione jest piękną, różnorodną muzyką – instrumentalną z elementami wokalnymi. Poszczególne sceny charakteryzowały się skromnymi, ale czytelnymi
i sugestywnymi kostiumami. Nawet stroje prostytutek nie były zabarwione obscenicznym
wulgaryzmem. Trzeba przyznać, że kostiumy
były eleganckie i mieszczące się w kanonach
chrześcijańskich wartości. Mnogość odtańczonych scen z bardzo ciekawą i sugestywną
aranżacją, dobrym, nie odbiegającym od stylu
baletowego tańcem, przykuwała uwagę i skupienie wszystkich uczestników trzymając ich
w napięciu do samego końca przedstawienia.
Samo przedstawienie było przerywane wielokrotnie oklaskami, co wykracza poza normy
odbioru baletu. Szczęśliwe zakończenie całej
historii powrotem do rodziny i naprawieniem
zerwanych relacji z bliskimi samo w sobie było
dobrą lekcją i zachętą do codziennych postaw
chrześcijańskich. Ponadto tancerz odgrywający główną rolę zaraz po spektaklu, z udziałem

sztuka baletu klasycznego z dużą dozą tańca
nowoczesnego jest dobrym narzędziem przekazu treści chrześcijańskich. W takiej formie
należy to do rzadkości. Drugi wniosek jest taki,
że na sali znajdowały się wszystkie pokolenia,
od dzieci do osób starszych, a więc forma ta
trafiła do ludzi w każdym wieku. Kolejną myślą
jest, że tego typu taniec pobudza wyobraźnię i emocje tak, że wszystkie grupy wiekowe
obecne na sali bez trudu zrozumiały przesłanie
przekazane bez użycia słów. Kreatywne podejście do głoszenia prawd ewangelii poszerza
horyzonty ludzi wierzących a także umożliwia
w różnorodny sposób przedstawienie dobrej
nowiny szerokim kręgom odbiorców.
Mamy nadzieje, że w następnym roku będziemy mogli w Chełmie ponownie gościć tę
grupę w zupełnie nowej odsłonie. Będzie to
okazja do nowych emocjonalnych i duchowych
doświadczeń, którymi możemy pobudzać do
życia pełnego wiary.
Pastor Henryk Skrzypkowski

4

k u lt u r a l n y e k s p r e s

Foto: Aleksandra Borysiewicz

Foto: Dorota Mądral

12 CZERWCA Koncertem galowym Blisko Siebie Młodzieżowy Dom Kultury podsumował całoroczną pracę
dzieci, młodzieży i nauczycieli. Był taniec, śpiew i nagrody dla najlepszych.
Koncertowi towarzyszyły wystawy i kiermasz prac
powstałych w pracowniach plastycznych Art-Kreska,
Color Wheel i Pracowni Twórczej oraz wystawa modeli
latających z pracowni modelarskiej Dedal i Ikar. Swoją
premierę podczas imprezy miał też wakacyjny numer
„Hajdparku” – czasopisma tworzonego podczas warsztatów dziennikarskich MDK.

2-3 CZERWCA Z okazji Nocy Bibliotek Chełmska Biblioteka Publiczna zaprosiła najmłodszych
czytelników do zabawy pod hasłem „Podróż
po krainie książek” oraz „Smerfną przygodę
w bibliotece”. Na zakończenie zaproponowała
wspólne oglądanie kina familijnego, gdzie już
żadnych ograniczeń wiekowych nie było.

Foto: Joanna Sadowska

7 CZERWCA Do Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti zawitała ze swoją wystawą
Pracownia Plastyczna „Color Wheel” Młodzieżowego Domu Kultury. Wszystkie prace, które
znalazły się na ekspozycji, powstały pod kierunkiem artysty-plastyka Elżbiety Krzywickiej.

Foto: Dominika Marek

Foto: Agnieszka Nowosad

26 MAJA Kolejna odsłona Plenerowej Galerii Fotografii „Trzy ściany”. Tym razem na pl.
Łuczkowskiego pojawiły się fotografie autorstwa Piotra Bakuna. Fotograf i motolotniarz ze
Stołpia zaprezentował zdjęcia wykonane właśnie z perspektywy motolotni.

Foto: ChBP

Foto: Andrzej Symoniuk

15 MAJA-5 CZERWCA Krzysztof Zanussi, Wojciech Malajkat, Tomasz Terlikowski,
Krzysztof Tadej, to tylko niektórzy goście Dni Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie.
Tegoroczna edycja imprezy – organizowana w Roku Św. Brata Alberta Chmielowskiego
- przybliżała życie i służbę tego wyjątkowego zakonnika wrażliwego na ludzką biedę,
ubóstwo i bezdomność.

19 CZERWCA Młodzieżowy Dom Kultury oraz Klub Tańca Nowoczesnego „Foton” byli
organizatorami Mistrzostw w Tańcu Nowoczesnym. Na scenie ChDK podziwiać można
było choreografie w klimacie tańca disco dance, baletu, musicalu, show dance.

5-6 KWIETNIA Ponad pół setki uczestników z Polski i
Ukrainy wzięło udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym organizowanym w ramach Festiwalu „Gitara na
Kresach” przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Chełmie. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach
zajęli: Gabriela Kościk (PSM I st. Szczebrzeszyn), Zuzanna Bonarska (PSM I st. Augustów), Maja Magiera (ZPSM
I i II st. Elbląg) i Beata Atłas (OSM I i II st. Wrocław).
Gościem festiwalu było The Positive Trio w składzie:
Aleksandra Lipińska (śpiew), Wojciech Lipiński (gitara)
i Marcin Fidos (kontrabas).
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w y s tawa
Najcenniejsze zabytki od XI do XX wieku ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie

Ocalone pamiątki przeszłości

W

muzeum, gdzie mamy kontakt z dziełami sztuki, czy pamiątkami po artystach, gdy oglądamy dokumenty
historyczne, stroje, stare meble, zegary, obrazy narzędzia, doświadczamy szczególnych
przeżyć. Niezapomniane wrażenia pozostawia
kontakt z pamiątkami przeszłości, które zostały
ocalone, bo trafiły do muzealnego skarbca, kiedy zwiedzanie wystawy uatrakcyjnia na przykład dawna melodia z pozytywki, czy katarynki.
Obcowanie z tymi zabytkami uświadamia nam,
jak zmieniało się życie w naszym mieście i okolicy na przestrzeni wieków.
Gromadzone i wystawiane w muzeum przedmioty mają na celu ukazywanie różnorodności
kultury i śladów historii, dokumentowanie przeszłości regionalnej. Spotkanie z zabytkami w
przestrzeni muzealnej, gdzie każdy eksponat
„opowiada” swoją historię, stwarza możliwość
poznawania przeszłości tak odległej, że niemożliwej do objęcia jej pamięcią indywidualną.
Wystarczy chcieć przeżyć muzealną przygodę
i dzięki wyobraźni wyruszyć w podróż w czasy przeszłe. Zetknięcie się widza z ocalałymi
przedmiotami, odczytanie sensu ekspozycji
muzealnej, wywołuje określone stany emocjonalne, uświadamia, jak nieustannie wszystko
pogrąża się w otchłani wieków i tylko wydaje
się, że można zatrzymać czas.
Nowa wystawa czasowa, ze zbiorów naszego
muzeum oraz depozyty Muzeum Narodowego
w Warszawie, obejmuje wybrane zabytki od XI
do połowy XX wieku z dziedziny archeologii,
historii oraz sztuki.
Eksponowane są artefakty z epoki średniowiecza, które trafiły do kolekcji muzealnej
w rezultacie wykopalisk archeologicznych w
Chełmie i okolicy. Najstarsze zabytki, które
można zobaczyć na wystawie datowane są na
X-XI wiek, jak np. naczynie gliniane odnalezione
na grodzisku w Majdanie Nowym (zrekonstruowane w muzealnej pracowni konserwacji), grot
włóczni z XI-XII wieku, znaleziony w Chełmie.
Znajdują się tutaj również unikatowe, oryginalne fragmenty murów, detale architektoniczne
z zespołu rezydencjonalno-sakralnego z czasów
panowania Daniela Romanowicza, koronowanego władcy księstwa halicko-włodzimierskiego
(zmarł w Chełmie w 1264 roku). Z wykopalisk
na Wysokiej Górce, prowadzonych w miejscu
chełmskiej rezydencji Romanowiczów, pochodzą m.in. takie przedmioty jak: fragment kamiennej ikonki (ze steatytu), kamienny krzyżyk, ozdoby, groty strzał.
Jest wiele zabytków z XVII i XVIII wieku, które zostały wydobyte z krypt pod Bazyliką Narodzenia NMP, podczas badań archeologicznych.
W tej grupie na szczególną uwagę zasługują:
czechman, uszyty z atłasu, (ubiór mężczyzny,
pochowanego w krypcie świątyni), podobny
w kroju do kontusza, szkaplerze, elementy szat
Fragment ekspozycji „Ocalone”

Wojciech Kossak, Ułan z koniem, 1933, olej
duchowieństwa, które zostały poddane konserwacji w specjalistycznej pracowni Anny Drążkowskiej w Toruniu w 2016 roku.
Po raz kolejny wystawiony został unikatowy
zabytek z XVII wieku, „List króla Jana Kazimierza” wysłany do Jakuba Suszy, administratora unickiej diecezji chełmskiej, przełożonego
klasztoru Bazylianów w Chełmie, poświadczający, że Najjaśniejszy Monarcha Polski bierze pod
opiekę obraz Matki Bożej Chełmskiej, srebra
cerkiewne i inne przedmioty z katedry unickiej.
Dokument datowany na maj 1651 roku, opatrzony jest wielką pieczęcią koronną i podpisany odręcznie przez Jana Kazimierza i sekretarza
królewskiego Alberta Kadzidłowskiego. Ikona
Matki Bożej Chełmskiej, uznana jako Palladium
Rzeczypospolitej, przemieszczała się z królem
Janem Kazimierzem i rycerstwem szlakiem
wypraw wojennych. To wstawiennictwu Matki Bożej, obecnej w Jej chełmskim wizerunku,
przypisywano zwycięstwo wojsk polskich nad
Kozakami i Tatarami w trzydniowej bitwie pod
Beresteczkiem (28-30 czerwca 1651).
Przedstawione zostały również oryginalne
dokumenty, sygnowane przez władców Rzeczypospolitej Polskiej: króla Stefana Batorego,
Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także
portrety: Stanisława Leszczyńskiego, Augusta
III Sasa, Marii Józefy - królowej polskiej, Wacława Rzewuskiego (hetmana wielkiego koronnego, pisarza, dyplomaty, posła ziemi chełmskiej, mecenasa sztuki, kolekcjonera, fundatora
kościołów w Chełmie), Franciszka Antoniego
Nahojowskiego, Jana Klemensa Branickiego
(fundatorów kolegium oo. pijarów w Chełmie),
Wojciecha Węgleńskiego (kasztelana ziemi
chełmskiej), Scholastyki Świrskiej (stolnikowej
chełmskiej), księcia Józefa Poniatowskiego,
Tadeusza Kościuszki, Ignacego Kraszewskiego,
przedstawicieli rodów ziemi chełmskiej Cieszkowskich, Poletyłów, Smorczewskich, Zajdlerów i innych, autoportrety artystów chełmskich, pejzaże stare fotografie.
Malarstwo portretowe pozwala prześledzić
zmieniającą się modę od XVIII do połowy XX
wieku. Charakterystyczne elementy ubioru polskiej szlachty zarówno w XVII jak i XVIII wieku,
możemy oglądać na portretach Nahojowskiego, Rzewuskiego, Wojciecha Poletyły, na których przedstawieni są oni w żupanie i kontuszu,

przewiązanym pasem kontuszowym. Kontusz
z charakterystycznymi, zarzucanymi na plecy, rozciętymi rękawami, z tzw. wylotami, noszony był także przez zamożnych mieszczan,
z taką różnicą, że mieszczanin przewiązywał pasem nie kontusz, a żupan. W Rzeczypospolitej
w czasie panowania władców z dynastii saskiej
oraz za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego noszenie się „z polska” było rodzajem manifestacji patriotyzmu. Eksponowany na
naszej wystawie portret królowej Marii Józefy,
ukazuje kobietę w kontusiku ozdobionym futrem gronostajowym (kobiecy wariant ubioru
narodowego).
W początkach XIX wieku w męskiej modzie
obowiązuje frak, a później surdut. Obrazują to także portrety znajdujące się w kolekcji
malarstwa naszego muzeum. Kontusz, jako
odświętny strój, pojawiał się jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, zwłaszcza na uroczystościach rodzinnych zamożnego ziemiaństwa
i arystokracji: ślubach, zjazdach, pogrzebach.
Na przykład pan młody zakładał żupan, kontusz, delię, na głowę czapkę z przypiętymi piórami, u boku karabelę wysadzaną drogimi kamieniami, a panna młoda ubierała się w biały
kontusik ozdobiony futerkiem.

Wandalin Strzałecki, Przed dworkiem, ok. 1900, olej
Obraz Wandalina Strzałeckiego (1855-1917),
„Przed dworkiem” (prezentowany na wystawie)
przedstawia nam scenę z życia szlachty polskiej
pod koniec XIX wieku, gdzie artysta przedstawił kilku mężczyzn w kontuszach.
Dla dworów ziemi chełmskiej tworzył Aleksander Brzostek (ok. 1867-1911), portrety
sygnowane przez tego malarza, datowane na
1898 i 1910 rok, przedstawiają prawdopodobnie właścicieli dworów w Żdżannem i Skomorochach, Smorczewskich i Skomorowskich.
Wśród eksponowanych obrazów są portrety
(z 1891 roku) wykonane przez artystę warszawskiego Radosława Stolzmana (1834-1901),
ukazujące Władysława Zajdlera, chełmskiego
notariusza i jego żonę Pelagię, a także inne
jak: Kazimierza Józefa Markiewicza, „Portret
damy”, 1989, Ryszarda Oknińskiego, „Portret
księżny Lubomirskiej”, Klimenta Redko, „Milica”, 1925, Władysława Ukleji, „Portret Wandy
Pociejówny”, 1939, Wojciecha Kossaka, „Ułan
z koniem”, 1933. Eksponowane są również pejzaże artystów malarzy, związanych z Chełmem:
Zenona Waśniewskiego, Witolda Olpińskiego,
Jana Lewczuka oraz martwa natura Wandy Pociej-Uklejowej.
Na wystawie prezentowane są również meble, naczynia, lampy naftowe, zegary, numizmaty i militaria oraz dokumenty z dwudziestolecia wojennego i okresu okupacji.
Wystawa udostępniona będzie jeszcze do
20 sierpnia. W czwartki wstęp bezpłatny.
Krystyna Mart
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w kręgu książek

Chełm pełen tajemnic, zagadek i piękna
W ostatnich miesiącach o naszym
mieście zrobiło się naprawdę głośno. Wszystko za sprawą literatury,
a konkretnie aż dwóch książek, których akcja rozgrywa się właśnie w
Chełmie. Pierwszą z nich jest „Czas
Herkulesów” - najnowszy retro kryminał Marcina Wrońskiego. Drugą „Łzy
nocy”Anny Rychter.

Książka Wrońskiego jest dziewiątym z kolei
tomem przygód słynnego komisarza lubelskiej, przedwojennej policji – Zygi Maciejewskiego. Awans na stanowisko oficera inspekcyjnego kieruje Maciejewskiego do Chełma,
gdzie traktowany jest niemal jak carski rewizor. Papierkowa robota przyprawia go o złość
i ból zębów, a dodatkowo komisarz znosić musi
nieudolność i opieszałość miejscowych glin.
Kiedy więc dochodzi w Chełmie do zabójstwa
młodego gimnazjalisty i zapaśnika, komisarz
z przyjemnością angażuje się w wyjaśnienie
kryminalnej sprawy. Zmusi go to do oddzielenia dawnych sympatii od twardych i nieprzyjemnych często faktów. Okaże się bowiem, że
prowadząc śledztwo w scenerii wielokulturowego i dynamicznie rozwijającego się miasta,
spotka Maciejewski na swej drodze kilku bohaterów z dzieciństwa. Zawodnikom, którzy
niegdyś w oczach małego Zygi równi byli Herkulesom dziś bliżej raczej do Ulissesa…
Ostatnia powieść cyklu z komisarzem Maciejewskim (następna książka będzie zbiorem
opowiadań) to prawdziwy rarytas dla wszystkich, którzy lubią kryminalne zagadki ubrane
w retro scenografie i kostiumy. Zmieniający
swoje oblicze, gwałtownie rozbudowujący się
Chełm jest idealnym miejscem do nakreślenia
i zbudowania wielowątkowej sensacyjnej intrygi. Fabuły, która, poza kryminalnym aspektem, znajdzie sporo miejsca do ukazania ówczesnych stosunków społecznych, politycznych
i kulturowych. Ich opis, odmalowana wiernie
paleta ludzkich zachowań, przywar i małomiasteczkowych postaw, to prawdziwy atut książki Wrońskiego. Dużo jest w najnowszej książce
zdobywcy Nagrody Wielkiego Kalibru przedwojennego Chełma, który w czasie, gdy rozgrywa
się jej akcja kończy właśnie gigantyczną jak na
owe czasy inwestycję związaną z budową Nowego Miasta. „Czas Herkulesów” to jednak nie
tylko majestatyczna „dyrekcja” i jej gmach. To
także zabytkowe bazylika i cerkiew oraz uni-

katowe w skali światowej podziemia kredowe.
To właśnie nimi najbardziej szczyci się Chełm,
to właśnie w nich rozegra się finał akcji przygotowanej przez Wrońskiego. Tak, jak kiedyś
Lublin, a potem Zamość, Chełm ma zatem, za
sprawą książki, ogromną szansę przebicia się
do szerszej świadomości wszystkich, którzy
chcieliby poznać jego barwną i naprawdę zróżnicowaną etnicznie historię. Znakomita intryga, świetny język, wyraziste postacie, znany
i popularny Autor. O tej książce już jest głośno! Bo to dobra powieść jest. Po prostu.
Jeszcze więcej tajemnic, zagadek i sensacji związanych z historią niedźwiedziego grodu
znaleźć można w książce Anny Rychter „Łzy
nocy”.
Rok 2014. W Chełmie trwają poszukiwania
grobu zmarłego dokładnie 750 lat temu Daniela Romanowicza. Do międzynarodowej ekipy
naukowców dołącza prof. Justyna JankowskaMeyer z Instytutu Archeologii w Warszawie
oraz pochodzący z Ukrainy archeolog Daniel
Waszczenko. Kim naprawdę jest ten przystojny mężczyzna, intrygujący wytatuowaną na
przedramieniu magiczną bransoletą Wikingów? Czy profesor Meyer, szanowana matka
i żona, naukowiec o ustabilizowanej pozycji zawodowej poradzi sobie z eksplozją niespodziewanego uczucia do tajemniczego Słowianina
z Kijowa? Jedno jest pewne. Już niedługo jej spokojne dotąd życie zmieni się nie do poznania…
Magiczne bransolety z czasów średniowiecza, zaginiona kuzynka, która odnajduje się
w domu dawnego znajomego i Daniel, tajemniczy Ukrainiec, który… zginął kilka lat temu.
W książce Rychter gatunki literackie (od
klasycznego kryminału, przez powieść przygodową aż po romans) mieszają się niemal
non stop. Nie burzy to jednak w żaden sposób
budowanej konstrukcji, a co ciekawe czyni ją
niebanalną i interesującą. Książka naprawdę trzyma w napięciu zapraszając Czytelnika
do odkrywania Chełma, jego dawnych historii
i tajemnic.
Popularne książki, o których się mówi, to
naprawdę dobra i niebanalna promocja Chełma, który choćby w kontekście wakacji stać
się może miejscem eskapad i podróży fanów
wymienionych powyżej tytułów.
Zapraszamy - obie książki są do nabycia
w Chełmskim Ośrodku Informacji Turystycznej, przy ul. Lubelskiej 63.
Tomasz Moskal

„Nadwiślańskie serca” to najnowsza powieść chełmianki Katarzyny Archimowicz. Książka trafiła na księgarskie półki w czerwcu, a 27
czerwca miała promocję w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.
Katarzyna Archimowicz jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Pracuje w Chełmie jako nauczycielka matematyki oraz doradca zawodowy. Prywatnie interesuje się haftem wielkoformatowym
i – co nie dziwi – czytaniem. Szczególnie lubi sięgać po reportaże oraz
powieści historyczno-obyczajowe.
Debiutowała powieścią „Miłość w Burzanach” opublikowaną przez wydawnictwo Black Publishing w 2014 r., dobrze przyjętą i ocenioną przez czytelników. Rok później wydała książkę „W kolejce po życie”. „Nadwiślańskie
serca” to trzecia pozycja, która wyszła spod „pióra” chełmskiej pisarki.
Akcja „Nadwiślańskich serc” rozgrywa się w Warszawie na Saskiej
Kępie i w Kazimierzu Dolnym. Główna bohaterka Marta jest młodą
i energiczną kobietą, zdecydowanie realizującą swoje cele i zamierzenia. Pewnego dnia jej poukładane i zorganizowane życie burzy głębokie,
ale ryzykowne uczucie...					
(sad)

Foto: Joanna Sadowska

Pisarka z matematycznym umysłem

na wakacje

Tajemnice Afryki

Dział Etnografii Muzeum w Chełmie zaprasza na lekcje
i warsztaty muzealne, organizowane na wystawie czasowej „Życie codzienne, kultura i sztuka ludów Afryki
Zachodniej” ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach.
Ekspozycja ze względu na duże zainteresowanie zwiedzających – będzie dostępna jeszcze do 7 sierpnia.
W ramach spotkań przewidziane jest oprowadzanie po
wystawie, przedstawienie najdziwniejszych eksponatów
i ciekawostek dotyczących Afryki oraz odpowiedzi na
wiele pytań związanych z kulturą i życiem codziennym
plemion Afryki Zachodniej. Odwiedzający dowiedzą się
m.in. co to jest fil-fil czy steatopygia, czym charakteryzuje się styl kaktusowy i dlaczego kobiety z plemienia
Bobo nigdy się nie kłócą.
Zapraszamy do wspólnej zabawy. Specjalnie przygotowane zagadki i zadania pozwolą publiczności aktywnie
uczestniczyć w muzealnej wyprawie do Afryki.
Proponowane tematy lekcji:
- „Doro w Afryce mieszka”, dla przedszkolaków i uczniów
klas I-III.
- „Wyprawa do Afryki” i „Kolorowy Sahel”, dla uczniów
klas IV-VI i szkół gimnazjalnych.
- „Obraz kulturowy Afryki Zachodniej”, dla uczniów szkół
licealnych.
- Warsztaty „ Maska afrykańska”, dla uczniów klas I-III.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Podlewska-Bem od 10 do
25 lipca, w godzinach 9.00-14.00, w salach muzeum przy
ul. Lubelskiej 57. Koszt lekcji: 5 zł od osoby. Obowiązuje
wcześniejsza rezerwacja pod nr tel. 82 565 47 84.
Małgorzata Podlewska-Bem
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Wracają spektakle pod chmurką
Z początkiem wakacji rozpoczęła
się VII edycja Chełmskich Wakacji
Teatralnych. Pierwszy spektakl
– „O pchle, co manier nie miała”
w wykonaniu teatru „Tak” z Warszawy, został zaprezentowany
1 lipca.
Organizowane przez Młodzieżowy Dom
Kultury plenerowe spektakle cieszą się
ogromną popularnością wśród dzieci i rodziców i doczekały się już stałej widowni.
Najbliższe – drugie z kolei - przedstawienie odbędzie się 15 lipca. To „Pinokio”
w interpretacji teatru „Vaška” z Torunia.
Trzeci z kolei pokaz zaplanowano na 29
lipca. Będzie to odgrywana przez war-

szawską „Primę” „Legenda o Smoku Wawelskim”. Teatr ten, również swoją drugą
sztukę pod tytułem „Lwi Król”, wystawi
5 sierpnia. Ostatni spektakl, wieńczący
Chełmskie Wakacje Teatralne to „Koziołek
Matołek wyrusza w świat”. Zostanie on
zaprezentowany 19 sierpnia przez Teatr
„Tak” z Warszawy. Każde z przedstawień
rozpoczyna się o godz. 17 na pl. Łuczkowskiego. W przypadku braku dobrej pogody spektakle zostaną przeniesione do sali
gimnastycznej IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Świętego Mikołaja 4 .
Chełmskie Wakacje Teatralne to projekt
realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wiktor Wójcicki

Letnie Warsztaty Musicalowe

Chełmski Dom Kultury zaprasza na kolejną
edycję Letnich Warsztatów Musicalowych. Jako,
że musical łączy pokolenia, propozycja warsztatów jest skierowana do dzieci, młodzieży
i dorosłych.
W tym roku nowością jest możliwość uczestniczenia
w konsultacjach indywidualnych z pedagogami Chadek
Musical Academy (wyłącznie dla uczestników warsztatów). Zajęcia taneczne poprowadzi Jacek Wazelin.
W świat teatru wprowadzi uczestników Adrian Wiśniewski,
a stroną wokalną zajmą się: Kamil Dominiak i Agnieszka
Kowalska.
Tydzień od 31 lipca do 4 sierpnia przyniesie solidną
dawkę wiedzy, energii i poczucia humoru. Podobnie jak
w roku ubiegłym warsztaty odbywają się w 3 grupach
wiekowych. Dzieci 9-11 lat, 12-15 lat i grupa 16+ dla
młodzieży i dorosłych.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży zaplanowano w godz. od
10.00 do 15.00. Natomiast dla grupy 16+ zajęcia rozpoczynają się po południu od godz. 17.00 – z myślą o osobach pracujących zawodowo.
Zajęcia są odpłatne: koszt uczestnictwa w zajęciach
przedpołudniowych to 250 zł.
Grupa dorosła ma możliwość wybrania pakietu zajęć
wokalnych, aktorskich lub tanecznych. Koszt jednego pakietu to 100 zł za 5 dni zajęć. Organizator czeka na zgłoszenia do 5 lipca.

Muzealne Targi Staroci

W tym roku po raz kolejny Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie organizuje
Muzealne Targi Staroci. Nawiązuje w ten sposób do inicjatywy z 2015 roku oraz tradycji prezentowania różnorodnych, prywatnych kolekcji, m.in. na wystawach
czasowych.
Do udziału w Muzealnych Targach Staroci muzeum
zaprasza kolekcjonerów i miłośników starych przedmiotów „z duszą”. Targi odbędą się 29 lipca na dziedzińcu muzealnym przy ulicy Lubelskiej 57, w godzinach 10.00 -16.00.
Na zgłoszenia uczestnictwa w Muzealnych Targach
Staroci organizatorzy czekają do 15 lipca. Kontakt pod
nr tel. 82 565-59-58. Udział w Targach jest bezpłatny.
Ewa Hordejuk

Wyślij książkę
na wakacje
Chełmska Biblioteka Publiczna
zaprasza do udziału w kolejnej
już edycji akcji pn. „Wyślij książkę
na wakacje”. Akcja polega na wypożyczeniu książek, które wraz
z czytelnikami pojadą na wakacje.
Potem wystarczy już tylko książkę
na wakacjach sfotografować, przesłać zdjęcie do biblioteki i gotowe!

Wybrane na towarzyszy podróży książki
zostaną opatrzone specjalnymi naklejkami. Podczas wakacyjnych wojaży czytelnicy zrobią fotografie z książkami i prze-

ślą je do biblioteki. Biblioteka z kolei ze
zgromadzonych zdjęć sporządzi galerię,
prezentującą różne miejsca na świecie, w
których były książki z ChBP. Autorzy najciekawszych zdjęć, jak co roku, zostaną
nagrodzeni książkami.
Na fotografie przesyłane na adres:
pr@chbp.chelm.pl organizatorzy czekają
do końca września. Szczegóły konkursu
oraz warunki udziału zostały zawarte w
regulaminie akcji, dostępnym na stronie
www.chbp.chelm.pl. Przyjdź do biblioteki,
wypożycz książkę i wyślij ją na wakacje!
AM
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Nocne zwiedzanie - Chełmska Noc Muzeów po raz jedenasty

Z notatnika muzealnika
W programie tegorocznej Nocy Muzeów znalazły się czasowe i stałe wystawy, wykład, zajęcia edukacyjne i koncert.
Wstęp na wszystkie wydarzenia był bezpłatny. Z programem
oraz artykułami o wystawach i zbiorach odwiedzający mogli
zapoznać się m.in. dzięki Chełmskiemu Kurierowi Muzealnemu czyli okolicznościowej jednodniówce, która tradycyjnie
już towarzyszy w naszym mieście Nocy Muzeów.

Noc Muzeów została przygotowana w pierwszą sobotę, po
Międzynarodowym Dniu Muzeów,
który obchodzony jest w Polsce
i na świecie 18 maja. Przypomnieć
w tym miejscu wypada, że Międzynarodowy Dzień Muzeów ustanowiony został 28 maja 1977 roku w
Moskwie, przez Międzynarodową
Radę Muzeów (ICOM − International Council on Museums), działającą przy UNESCO. Natomiast
od 1992 roku Międzynarodowy
Dzień Muzeów obchodzony jest
pod zmieniającym się corocznie
hasłem, ustalanym przez Komitet Doradczy ICOM. Hasło w roku
2017: museums and contested histories: saying the unspeakable in
museums (Muzea i kontrowersje:
wypowiedzieć niewypowiedziane
w muzeach) jest dla nas bodźcem
do podjęcia rozważań i działań w
sferze muzealnictwa o formach
edukacji społeczeństw, wykorzystywania różnych metod muzealnych i sposobów przekazywania
wiedzy o przeszłości, podejmowania niejednokrotnie spornych
historii, dotyczących dawnych
mieszkańców ziemi chełmskiej.

Dla muzeum ważne są zabytki, ale i publiczność, bez której
wszystkie formy pracy muzealnej
nie miałyby właściwego znaczenia. Dlatego też muzealnicy podejmują działania, które nie tylko
mają być promocją instytucji, ale
przede wszystkim mają podkreślać rolę muzeum jako centrum
promowania pokojowych relacji międzyludzkich, jako miejsce
zdobywania wiedzy o przeszłości,
często niezbędnej, aby zrozumieć
świat dzisiaj. Zadawane w tym
miejscu podstawowe pytania dotyczące każdego społeczeństwa,
przy pomocy muzealiów i sposobów ich prezentacji, zachęcają do
krytycznej refleksji nad kwestiami
pamięci jednostkowej i zbiorowej.

Przygoda w muzeum

Od kilku lat to właśnie 18 maja
w chełmskim muzeum odbywa się
ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród laureatom konkursu „Moja
przygoda w muzeum”. Podczas tej
imprezy laureaci konkursu oraz
zaproszeni goście mogli obejrzeć,
specjalnie przygotowany program artystyczny pt. „Idziemy do

Laureaci konkursu „Moja przygoda w muzeum”

ZOO”, w wykonaniu sześciolatków
z Przedszkola Niepublicznego Razem.
Atrakcyjne, przeznaczone dla
młodej publiczności, „Plastyczne
animacje” - pokaz i zajęcia zostały przygotowane i sponsorowane
przez Galerię Dziecięcą Pokusa.
W tym dniu bezpłatnie udostępniane były wszystkie wystawy. Przykładem ciekawej lekcji
muzealnej było np. wykonywanie
masek afrykańskich na podstawie eksponatów z czasowej wystawy „Życie codzienne, kultura
i sztuka ludów Afryki Zachodniej”
ze zbiorów Muzeum Miejskiego
w Żorach. Dwudniowe warsztaty
plastyczne poprowadziły Bożena
Dobosz i Małgorzata PodlewskaBem. Zwiedzający oglądali świat
Afryki Zachodniej przedstawiany
poprzez zwykłe przedmioty, które
dla Europejczyka wydają się tajemnicze i niezrozumiałe, poprzez
przykłady sztuki charakterystycznej dla wybranych plemion. Wśród
ciekawostek wystawy jest model
zagrody obronnej plemienia Somba (Benin). Z życiem codziennym
związane są: wyposażenie kuchni,
broń, wyroby kobiet zajmujących
się tkactwem, naczynia z tykwy,
ze stopu metali i wykonywane
z gliny, ubrania (suknie ręcznie
szyte z tkaniny barwionej techniką
bogolanu), biżuteria, rzeźby antropomorficzne i zoomorficzne, maski,
instrumenty muzyczne (np. bęben
dwumembranowy plemienia Somba, Benin), tkaniny artystyczne
w technikach: bogolan, batik (Mossi, Burkina Faso), korhogo (Senufo,
z Wybrzeża Kości Słoniowej). Całość uzupełniają fotografie, które
są również próbą opisu „Czarnego
Lądu”. Eksponaty dotyczą takich
ludów jak: Somba (Benin), Dogon,
(Mali), Mossi, Bobo, Kurumba (Burkina Faso), Aszanti (Ghana), Guro,
Senufo (Wybrzeże Kości Słoniowej), Joruba (Nigeria), Kardi Daba
(Kamerun).

Idziemy do ZOO - program artystyczny w wykonaniu
sześciolatków z Przedszkola Niepublicznego „Razem”.

Muzeum dla ludzi
Podstawą w działalności muzeum są zabytki i ich udostępnianie. Właśnie zbiory muzealne,
przedstawiane na wystawach,
w prezentacjach medialnych, podczas wykładów, lekcji muzealnych
czy warsztatów plastycznych,
oferują refleksje wspomnień
i przedstawień historii, pomagają
w krytycznym przyswajaniu i akceptacji przeszłości oraz nawiązaniu dialogu w celu pogodzenia
wspomnień.

Noc Kultury
w muzeum

Kolejne nocne zwiedzanie muzeum odbędzie się 26 sierpnia
w ramach Chełmskiej Nocy Kultury. Wśród atrakcji przygotowanych z tej okazji znajdą się nowe
wystawy czasowe: „Bursztyn” ze
zbiorów Muzeum Ziemi w Warszawie i „Sztuka dawna − rzemiosło
artystyczne, meble, obrazy z XVII
i XVIII wieku” ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Kielcach.
Wyjątkowym wydarzeniem muzycznym będzie koncert organowy
Dariusza Hajdukiewicza, artysty
muzyka−organisty, absolwenta
Akademii Muzycznej w Warszawie
oraz Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego oraz master
class u prof. Guy Boveta (Szwajcaria), prof. Herberta Wulfa (Niemcy) i prof. Urlika Spang-Hanssena
(Dania). Instrument − truhenorgel − piszczałkowe mechaniczne
organy skrzyniowe, na których
zagra artysta, zostały wykonane
na specjalne zamówienie przez
manufakturę organmistrzowską
Johannesa Kirchera z Heidelberg.
Tego jeszcze u nas nie było.
Plastyczne animacje. Pokaz i zajęcia
przygotowane przez Galerię Dziecięcą „Pokusa”.

Inną propozycję z dziedziny historii była lekcja muzealna pt.
„Działalność chełmskiego Urzędu
Bezpieczeństwa w latach 19441956”, połączona ze zwiedzaniem
wystawy „Chełmska Bezpieka i jej
ofiary” (przy ul. Reformackiej 27) i
projekcją filmów dokumentalnych o
Edwardzie Taraszkiewiczu ps. „Żelazny” (materiały filmowe przygotowane przez Oddział TVP Lublin,
autor A. Sikorski, T. Doroszuk:
Ostatnia wola dowódcy. Ocalić od
zapomnienia. Rabusie. Żelazny).
Spotkanie prowadziła Dorota Bida.

Nocne zwiedzanie

Dzień Muzeów nie jest jednak
tak popularny wśród publiczności
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noc muzeów
Warsztaty plastyczne
- wykonywanie masek afrykańskich

jak Noc Muzeów. Europejska Noc
Muzeów (The Europen Night of
Museums) jako impreza kulturalna, podczas której udostępniane
są muzea i galerie, w godzinach
nocnych, obchodzona jest właśnie
od 1977 roku, kiedy to pierwszy
raz została zorganizowana w Berlinie, a później w innych miastach,
m.in. w Paryżu, Amsterdamie. W
Polsce po raz pierwszy odbyła się
w Poznaniu w Muzeum Narodowym
w 2003, następnie w Krakowie
w 2004 roku, a w naszym muzeum
pierwsza chełmska Noc Muzeów
odbyła się 18 maja 2007 roku.
Od patyka do włącznika
- zajęcia edukacyjne

W programie XI Nocy Muzeów,
która odbyła się 20 maja, przewidziano zwiedzanie siedmiu wystaw czasowych i dwóch stałych,
w czterech budynkach muzealnych
(przy ul. Świętego Mikołaja 4, ul.
Lubelskiej 55, 56A, ul. Podwalnej)
w godzinach od 18.00 do 24.00.
Nad bezpieczeństwem zbiorów
czuwał zespół muzealników, a kuratorzy wystaw chętnie dzielili się
wiedzą na temat najciekawszych
eksponatów.
Publiczność mogła oglądać wystawę ze zbiorów prywatnych
w Paryżu i Muzeum Ziemi Chełmskiej − „Simon Mondzain. Rysunek, malarstwo, grafika”, na której
− wśród 14 dzieł artysty − eksponowane są „Barka Dantego wg
Delacroix”, obraz przekazany w
darze przez Marie-José Mondzain
i Marie-Lise Lacas z Francji, a także obrazy olejne: „Portret poety
Paula Aeschimana”, 1913, „Portret
kobiety”, 1922, „Pejzaż. Okolice

sakralna”, „Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kultury
regionu chełmskiego”, „Ze sztuką
przez życie. Twórczość Stanisławy i Waleriana Mąków”, „Skarby
przyrody”, a także na ekspozycji
z kolekcji afrykanistycznej Muzeum Miejskiego w Żorach.
W programie były nie tylko wystawy. Dr Ignacy Kitowski wygłosił dla dorosłych wykład „Czym
się zajmuje ornitologia sądowa?”.
Dzieci zaś świetnie bawiły się podczas zajęć edukacyjnych „Od paty-

Wystawa „Życie codzienne, kultura i sztuka
ludów Afryki Zachodniej” ze zbiorów
Muzeum Miejskiego w Żorach

Saint-Paul-de-Vence”, 1923, oraz
rysunki: „Głowa kobiety”, „Głowa
starca”, które w tym roku zostaną
zakupione do kolekcji chełmskiego
muzeum ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z zakresu sztuki współczesnej
można było zwiedzać jeszcze wystawę malarstwa, grafiki i rysunku
Liliany Marii Michalskiej, artystki, urodzonej w Chełmie w 1960
roku, absolwentki Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, ponad sto
jej prac, które trafiły do kolekcji chełmskiego muzeum w darze
w 2007 roku.
Niezwykłych wrażeń dostarczyć
mogła miłośnikom nowoczesności ekspozycja pt. „Sztuka lat 80.
XX wieku” z kolekcji Galerii 72,
przedstawiająca wybrane dzieła
wielu wybitnych artystów, takich
jak: Roman Artymowski, Zofia
Artymowska, Stanisław Baj, Jerzy Bereś, Kiejstut Bereźnicki,
Andrzej Dłużniewski, Jan Dobkowski, Edward Dwurnik, Wiktor
Gajda, Wanda Gołkowska, Izabella Gustowska, Józef Hałas, Zdzisław Jurkiewicz, Andrzej Konwerski, Sławomir Lewczuk, Wiesław
Łuczaj, Adam Myjak, Kazimierz
Ostrowski, Kajetan Sosnowski, Józef Szajna, Wiesław Szamborski,
Andrzej Szewczyk, Jan Tarasin,
Hanna Zawa-Cywińska, Tomasz
Zawadzki, Marek Żuławski.
Kto szukał w muzeum eksponatów z dziedziny archeologii, historii, sztuki, etnografii oraz przyrody mógł je odnaleźć na wystawach
ze zbiorów własnych chełmskiego
muzeum, takich jak: „Ocalone.
Najcenniejsze zabytki od XI do XX
wieku”, „Światłem miłości. Sztuka

ka do włącznika”, podczas których
Natalia Jędruszczak przedstawiła
najmłodszej publiczności pojęcia: krzesiwo, prąd, elektryczność, światło, rodzaje oświetlenia
w przestrzeni muzealnej, opowiedziała o sposobach oświetlania
świata, o tym jak „zaprzyjaźnić

się z prądem i o niego dbać”. Na
zakończenie spotkania uczestnicy
wykonywali ilustracje do wiersza
Juliana Tuwima „Pstryk”.
Wydarzeniem artystycznym na
zakończenie Nocy Muzeów był
koncert w wykonaniu zespołu
ANASHIM: Marta Gzowska-Sawicka − śpiew, Wojciech Golec
− akordeon, Krzysztof Maciejowski − skrzypce, Marcin Żupański
− klarnet basowy, saksofon, flet,
Eugeniusz Kubat − kontrabas.
Anashim − to po hebrajsku „ludzie”. Zespół powstał w 2012 roku
w Bielsku-Białej, tworzą go ludzie
muzyki i teatru, i (co nie jest bez
znaczenia) doświadczeni profesjonaliści, czerpiący inspiracje
z muzyki etnicznej, jazzu i sztuki
scenicznej, których wspólne zainteresowania stały się impulsem do
zagłębienie w bogatą i różnorodną
kulturę żydowską. W maju 2015
roku ukazała się premierowa, długogrająca płyta zespołu „Sekretny ogród”, zawierająca jedenaście
pieśni żydowskich w autorskich
opracowaniach (przekład tekstów
z hebrajskiego, jidysz i ladino:
Marta Gzowska-Sawicka i Magdalena Kuchejda), których można
było wysłuchać w czasie koncertu. „Sekretny ogród” to muzyka
odkrywająca niezwykłą różnorodność gatunku − od sefardyjskiej
pieśni weselnej, przez yiddish
swing, aż po współczesne kompozycje do tekstów poetyckich. Zespół jest laureatem wyróżnienia

Zwiedzanie wystawy „Sztuka lat
80. XX wieku z kolekcji Galerii 72”

KONCERT ANASHIM

w konkursie Polskiego Radia Programu 2
Nowa Tradycja 2014.
Frekwencja
podczas Dnia i Nocy Muzeów wyniosła 4597
osób i przewyższyła
liczbę
uczestników
z roku ubiegłego. Kto
nie obejrzał wystaw
przygotowanych na
Noc Muzeów jeszcze może to zrobić.
Ekspozycje będą dostępne do połowy
sierpnia. W czwartki
zwiedzanie jest bezpłatne.
Krystyna Mart
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Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

między Lublinem a Chełmem

Kim zatem był patron konkursu, którego prochy przybyły do
Siedliszcza aż zza wielkiej wody?
Według metryki urodzenia, spisanej w urzędzie parafialnym
w Siedliszczu, Wacław Iwaniuk,
jako najmłodszy z siedmiorga
dzieci Szczepana Iwaniuka i Józefy Iwaniuk (z domu Dyszewska),
urodził się 17 grudnia 1912 roku
w Chojnie Starym k. Siedliszcza
(w opracowaniach można znaleźć także różne daty urodzin,
np. rok 1913 lub 1915). Do Szkoły Powszechnej w Siedliszczu
uczęszczał od 1922 do 1929 roku,
natomiast w latach 1929-1934
kontynuował naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim
Męskim w Chełmie, gdzie m.in.
był uczniem Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, polonisty, poety
i redaktora naczelnego „Kameny”. Po rocznej służbie wojskowej
w 44. Pułku Piechoty Strzelców
Kresowych w Równem studiował
na wydziale prawno-ekonomicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej
w Warszawie (1936-1939).

Wacław Iwaniuk na spotkaniu
w klubie Kwadrat w Chełmie - 1991 r.
W latach 30. XX wieku publikował swoje pierwsze wiersze
oraz teksty prozatorskie i krytyczno-literackie m.in. w „Kamenie”, „Kulturze”, „Okolicy Poetów”,
„Miesięczniku Literatury i Sztuki”,
„Zwierciadle” i „ Kurierze Porannym”. W tym okresie ukazały się
także dwa tomy poetyckie: Pełnia
czerwca (1936) i Dzień apokaliptyczny (1938). Poetę fascynował
program poetycki II Awangardy
zwanej również Awangardą Lubel-

ską i twórczość Józefa Czechowicza, najwybitniejszego poety międzywojennego Lublina. W 1939
roku, jako stypendysta Funduszu
Kultury Narodowej, odbywał praktykę konsularną w Poselstwie Polskim w Buenos Aires. Po wybuchu
II wojny światowej wrócił do Europy. W grudniu 1939 roku dotarł
do Francji i zgłosił się na ochotnika do Armii Polskiej. Uczestniczył
w kampanii norweskiej, walcząc
pod Narwikiem. W drodze do Anglii aresztowany przez hiszpańską
żandarmerię i osadzony w więzieniu w Figueras, następnie został
więźniem obozu koncentracyjnego Miranda de Ebro. Zwolniony
po prawie trzech latach, w marcu
1943 roku, dotarł przez Portugalię
i Gibraltar do Anglii. Tam otrzymał
przydział do 1. Dywizji Pancernej
gen. Maczka, z którą przeszedł
cały szlak bojowy. W 1948 roku
wyemigrował do Kanady i po pewnym czasie na stałe osiadł w Toronto, gdzie (do przejścia na emeryturę w 1975) był tłumaczem
przysięgłym w Ministerstwie Sprawiedliwości rządu prowincji Ontario. Należał do grona liczących
się poetów powojennej polskiej
emigracji i czołowych postaci jej
życia kulturalnego. Współtworzył
Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie oraz Towarzystwo przyjaciół paryskiej „Kultury”. Był m.in.
członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i komitetu doradczego Nagrody Fundacji im. A.
Jurzykowskiego w Nowym Yorku,
a także członkiem kanadyjskiego
PEN Clubu.
Na dorobek twórczy Wacława Iwaniuka składa się ponad
20 tomów poetyckich, 2 książki
prozatorskie oraz liczne artykuły
krytyczno-literackie, opracowania, recenzje i tłumaczenia poetów amerykańskich i kanadyjskich. Poeta nigdy nie pogodził się
z pojałtańskim podziałem Europy, a dla jego twórczości zabrakło
miejsca w powojennej polskiej literaturze aż do lat 80. XX wieku.
W 1987 roku, jeszcze w obiegu
niezależnym, ukazał się tom poetycki Kartagina i inne wiersze,
a następnie: wybór wierszy Powrót (1989), Zanim znikniemy
w opactwie kolorów (1991), Moje
obłąkanie (1991), Moje strony
świata (1994) oraz W ogrodzie
mojego ojca (1998).
Przed śmiercią Wacław Iwaniuk dwukrotnie odwiedził Polskę.
Pierwszy raz (nieoficjalnie w latach 60.), gdy tylko na kilka dni
przyleciał do Warszawy (miał wtedy zakaz opuszczania stolicy) oraz
w 1991 roku, kiedy uczestniczył
w Zjeździe Pisarzy Polskich na

Obczyźnie zorganizowanym w Warszawie. Podczas drugiego i ostatniego zarazem pobytu
w ojczyźnie odwiedził
Lublin, a 3 kwietnia –
Chełm. Spotkanie w Klubie „Kwadrat” z udziałem
ówczesnych władz, młodzieży, lokalnych literatów
zorganizował Henryk Radej,
redaktor naczelny, wychodzących
wówczas w Chełmie „Kresów Literackich”, który przez ponad dwa
lata prowadził systematyczną korespondencję z poetą. Po powrocie do Kanady Wacław Iwaniuk
pisał do Henryka Radeja: „Jestem
Wacław Iwaniuk
Ja wybrałem miejsce na Ziemi
Nie jestem aż tak niepobożny
by Bogu odbierać jego boskość
niech o to martwi się Niebo
ja wybrałem miejsce na ziemi
między Lublinem a Chełmem
pola w kąkolach i ostach
i ludzi którzy tam żyją
uparci jak sama ziemia
pełna rozmokłych torfowisk
i jałowego iłu.
ogromnie zadowolony z pobytu w Chełmie, mego spotkania
z młodzieżą i koleżeńskiego grona, które Pan zgromadził. Szczerze dziękuję i mam nadzieję, że im
Pan to powie. Ich spontaniczność
i bezpośredniość reakcji górowały
nad oschłym spotkaniem ze studentami na Warszawskim Uniwersytecie”. Poeta planował kolejny
przyjazd do Polski, jednak choroba, a w jej następstwie – śmierć,
uniemożliwiła to marzenie. Zmarł
w Toronto 4 stycznia 2001 roku.
Po kilku latach, dzięki staraniom literatów i władz samorządowych Siedliszcza, prochy Wacława
Iwaniuka na zawsze spoczęły w
rodzinnej ziemi 2 grudnia 2006
roku. Powrócił zatem do „ogrodu
ojca, miejsca na ziemi, między

Lublinem a Chełmem, do ludzi
upartych jak sama ziemia”. Choć
większość swojego życia związał
z Kanadą, to stale pisał po polsku;
do ziemi tej tęsknił i często wracał
w swoich wierszach, a Lubelszczyznę uważał za centrum polskości i prawdziwy dom. Dzięki temu
twórczość Wacława Iwaniuka stała się ozdobą tej ziemi, jej trwałą
intelektualną wartością.
Bezpośrednio po uroczystościach pogrzebowych zapadła
decyzja o ogłoszeniu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im.
Wacława Iwaniuka, by w świadomości lokalnego społeczeństwa
żyło wspomnienie o poecie, zaś
echa pokonkursowych zmagań
niosły Jego Imię w różne regiony kraju i poza jego granice, by
pamięć trwała w kraju, który stanowił Jego pasję, wśród poetów
i miłośników poezji, którzy poprzez to cykliczne wydarzenie literackie poznawać będą Jego rodzinne strony.
I tak, jeszcze w grudniu 2006
roku, odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli chełmskiego
wydawnictwa TAWA z udziałem
władz gminy Siedliszcze, na którym uzgodniono formułę konkursu
i podzielono zadania. Ogłoszeniem
konkursu, prowadzeniem sekretariatu, powoływaniem komisji konkursowych i wydawaniem publikacji towarzyszących corocznym
edycjom zajęło się chełmskie wydawnictwo TAWA, natomiast Urząd
Gminy w Siedliszczu i podległe mu
jednostki kultury (Gminny Ośro-

... na ul. Waśniewskiego w Chełmie - 1991 r.
Od lewej: Leszek Czerniak, Henryk Radej, Wacław Iwaniuk, Józef Zięba

foto: Grzegorz Zabłocki

W sobotę , 20 maja już
po raz dziesiąty, w Siedliszczu, między Lublinem
a Chełmem, miała miejsce
Siedliska Biesiada Literacka połączona z ogłoszeniem
wyników Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im.
Wacława Iwaniuka, wybitnego poety emigracyjnego,
którego prochy, sprowadzone z Kanady, spoczęł y 2 grudnia 2006 roku
w rodzinnym grobie na
cmentarzu w Siedliszczu.
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Od lewej: Henryk Radej - przewodniczący jury,
Beata Nicoś Dziopa - laureatka,
Waldemar Taurogiński - wydawca, sekretarz jury,
Grzegorz Figiel - autor książki o Siedliszczu,
Hieronim Zonik - burmistrz Siedliszcza

Beata
Nicoś
Dziopa
Laureatka
X edycji
konkursu

dek Kultury i Biblioteka Publiczna) przyjęły na siebie obowiązek
finansowania przedsięwzięcia i organizację corocznych Siedliskich
Biesiad Literackich połączonych
z ogłoszeniem wyników konkursu.
Organizatorzy opracowali również regulamin, który zakładał,
że uczestnikiem konkursu może
być każda osoba powyżej 18. roku
życia posiadająca obywatelstwo
polskie, zamieszkała w kraju lub
poza jego granicami i tworząca
w języku polskim. Nagrodę Główną w konkursie stanowi druk 100
tzw. egzemplarzy autorskich najlepszego zestawu wierszy oraz
medal pamiątkowy autorstwa
chełmskiego artysty-rzeźbiarza
Krzysztofa Skóry. Medal o średnicy 800 mm przedstawia z jednej strony (awers) płaskorzeźbę
patrona konkursu Wacława Iwaniuka, zaś z drugiej (rewers) – mityczną Egerię (celowe nawiązanie
do nazwy chełmskiego Pisma Literacko-Artystycznego „Egeria”,
które popularyzuje ten konkurs)

oraz napis: Ja wybrałem miejsce/
na ziemi między/ Lublinem a Chełmem/Wacław Iwaniuk/1912-2001.
W 10-letniej historii konkursu
udział wzięło ponad 400 poetów
z Polski i z zagranicy, także z USA.
Laureatami poszczególnych edycji byli: Mariusz Cezary Kosmala z Legionowa (2007), Natalia
Zalesińska z Katowic (2008), Ela
Galoch z Turku (2009), Zofia Nowacka-Wilczek z Lublina (2010),
Czesław Markiewicz z Zielonej
Góry (2011), Anna Piliszewska z
Wieliczki (2012), Jerzy Fryckowski
z Dębnicy Kaszubskiej (2013), Dorota Grzesiak z Bytomia Odrzańskiego (2014), Adam Bolesław
Wierzbicki z Dłużka k. Żar (2015)
i Beata Nicoś Dziopa z Torunia
(2016). Siedliskie Biesiady Literackie są okazją do spotkań twórców i miłośników poezji. Uczestniczą w nich aktywnie członkowie
ChGL „Lubelska 36” , młodzież
miejscowych szkół, nauczyciele,
poeci, lokalni artyści-plastycy. W
jury zasiadają poloniści, literaci
niezrzeszeni oraz przedstawiciele

związków twórczych
Lubelszczyzny. Kilkoro nie ma już wśród
nas. W ostatnich
dwóch latach odeszli jurorzy: Arkadiusz
Sann
z Chełma, dr Marian Janusz Kawałko
z Rybiego k. Rejowca, Zbigniew Strzałkowski z Lublina,
a także wierny uczestnik siedliskich spotkań –
Jerzy Tuszewski z Warszawy
oraz laureatka IV edycji konkursu
– Zofia Nowacka-Wilczek z Lublina.
Tegorocznej Siedliskiej Biesiadzie Literackiej, podsumowującej
konkurs za rok 2016, towarzyszyło wydanie aż trzech publikacji.
Jedną był tomik poetycki Studnia Beaty Nicoś Dziopy z Torunia,
zawierający najwyżej ocenione
wiersze w X edycji konkursu. Druga to antologia wybranych utworów ze wszystkich edycji konkursu między Lublinem a Chełmem,
w której znalazły się wiersze na-

grodzone, wyróżnione i nominowane do Nagrody Głównej ponad
40 poetów. Trzecia zaś książka
Siedliszcze. Stan badań, źródła
archiwalne i ikonograficzne dotyczące dziejów miasta i gminy
autorstwa Grzegorz Figla zawiera
prawie 300 fotografii dokumentujących życie społeczne Siedliszcza, które 1 stycznia 2016 roku,
po 195 latach, odzyskało prawa
miejskie.
Organizatorzy mają nadzieję, że
w następnych edycjach konkursu
udział wezmą poeci, których nadesłane utwory prezentować będą
równie wysoki poziom jak dotychczas. Są przekonani, że twórczość
patrona konkursu Wacława Iwaniuka znajdzie godne miejsce we
współczesnej historii literatury
polskiej. O tym zapewne zdecydują teoretycy i badacze literatury.
Zadaniem konkursu jest popularyzowanie tej twórczości wśród
jego uczestników i zachęcanie
jak największego grona miłośników poezji do jej poznawania, by
w pełni spełniło się największe marzenie poety: wygnany – wrócę.
Waldemar Taurogiński
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O biedzie bez koloryzowania
„Biedna ale...” to najnowszy spektakl Studia
Teatru Wyobraźni MDK,
którego premiera miała
miejsce 14 czer wca.
Kolejna okazja, aby go
obejrzeć nadarzy się 26
sierpnia w Noc Kultury.

bić na życie.
Na to co je otacza, patrzą
krytycznie i bez sentymentalizmu. O swoim życiu opowiadają bez roztkliwiania się, często używając dosadnych słów.
„Biedna ale...” to mocny
i mądry spektakl. Skutecznie
prowokuje widzów do refleksji: czy w świecie dobrobytu
i pogoni za karierą i pieniądzmi widzimy, że obok nas żyją

ludzie, którym żyje się bardzo trudno? Czy zauważamy,
że wokół nas jest bieda? Czy
w ogóle chcemy to widzieć
i o tym słuchać?
Sztukę wg Jörga Menke-Peitzmeyera w przekładzie Grażyny Kanii adaptował i wyreżyserował Mirosław Majewski.
Role „biednej” brawurowo zagrały Karolina Kotek i Natalia
Zarek.		
(sad)

Namaluj bajkowy świat

Już po raz szósty Młodzieżowy Dom Kultury zachęca, aby zagłębić się w świat
bajek biorąc udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Baśnie, bajki,
bajeczki”. Prace można nadsyłać do 29 września.

Konkurs przeznaczony jest dla Młodzieżowych Domów Kultury i Miejskich Domów Kultury. Każda placówka może przesłać maksymalnie 20 prac. Propozycja adresowana jest
do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy w technice: rysunek, malarstwo,
grafika artystyczna (komputerowa, linoryt,
drzeworyt, gipsoryt).
Z kolei do 28 września MDK czeka na prace
w ogłoszonym po raz pierwszy konkursie plastycznym „Baśnie, bajki, bajeczki” dla dzieci
i młodzieży z chełmskich szkół i przedszkoli.

Jego głównym celem jest zachęcenie zarówno młodych twórców, jak też ich nauczycieli
i wychowawców do rozmyślań nad wartościami zawartymi w baśniach, bajkach, z których
można czerpać pożyteczną wiedzę oraz nieograniczone wartości. Zadaniem uczestników
jest stworzenie prac plastycznych w technikach: malarstwo, rysunek, grafika.
Szczegółowe informacje na temat obu konkursów oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Młodzieżowego
Domu Kultury: www.mdk.echelm.pl.
(sad)

Kolorowe lato pełne atrakcji
zycji znalazły się także: Średniowieczny Piknik z Lusią na
skwerze Księcia Daniela (11
lipca), II Zawody w Badmintona o Puchar Lodów ufundowany przez piekarnię Maciej

Foto: Joanna Sadowska

Młodzieżowy Dom Kultury
w wakacje proponuje dzieciom nie tylko wycieczki i teatralne spotkania, ale także
warsztaty, pikniki i festyny.
W programie m.in. warsztaty
garncarskie (4 lipca), tworzenie biżuterii plecionej z dzianinowych sznurków (5, 6, 7
lipca), warsztaty z igłą i nitką
pn. „Nowe życie krawata” (10,
12, 14 lipca).
Dla miłośników tańca MDK
przygotował warsztaty tańca
jazzowego dla dzieci od 8 lat
(17, 18 lipca), a dla smakoszy
„Miodowe spotkanie z Pszczelarzem” (18 lipca) i kulinarne
zabawy pn. „Zostań Masterszefem w Stu Pociechach” (17
lipca).
Wśród wakacyjnych propo-

Do 28 lipca w Chełmskiej Bibliotece Publicznej można oglądać wystawę fotograficzną Andrzeja Zająca „Afrykańskie ludy”.
Fotografie wyeksponowane są w galerii
Nova.
Natomiast 1 sierpnia bibliotekarze zapraszają na otwarcie wystawy malarstwa Ireny
Florek. Obrazy artystki będzie można oglądać do 30 sierpnia.		
(sad)

Dziecięce
linoryty
Chełmska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza do Galerii Małej (ul.
Partyzantów 40) na wystawę grafik –
linorytów. Prace wykonały dzieci ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Dobkowicach na Podkarpaciu.
Autorzy prezentowanych prac swoje talenty rozwijają i doskonalą w kółku plastycznym
działającym przy szkole. Kółko plastyczne
w Dobkowicach zostało założone w 1996 roku.
W listopadzie ubiegłego roku obchodzono XXX
-lecie działalności. Prace uczniów są imponujące, ukazują świat przyrody oraz otaczającą
nas codzienność.
Grafiki i linoryty dobkowickich dzieci cieszą
się ogromną popularnością. Zdobią Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Bank PZU
w Warszawie. Ponadto działalność kółka
prezentowana była w wielu krajach, m.in.
w Finlandii, Japonii, USA, Luksemburgu, Chile, Niemczech, Chinach, Rosji, Słowenii czy
Rumunii. Zdarzało się, że jako jedyne reprezentowały Polskę na międzynarodowych
konkursach plastycznych dla dzieci. Tak było
w 2007 roku w Belgradzie (Serbia). Członkowie
koła pochwalić się mogą wieloma sukcesami.
W konkursach międzynarodowych zdobyli 54
nagrody i 23 wyróżnienia, w konkursach ogólnopolskich - 79 nagród i 41 wyróżnień, zaś
w regionalnych - 62 nagrody i 39 wyróżnień.
Wystawa w Galerii Małej w ChBP dostępna
będzie do 25 sierpnia.		
AM

Grela na Orliku przy ZSE i III
LO (12 lipca) oraz festyn na
zakończenie wakacji „Kolorowe Hocki-klocki” w parku przy
Kamenie (30 sierpnia).
(sad)

Foto: ChBP

Warto zapamiętać tę datę,
bo spektakl jest godny polecenia. Porusza trudne tematy
biedy, bezrobocia i społecznego wykluczenia, a wszystko
widziane oczami dwóch młodych dziewczyn, które mimo
trudnego startu nie poddają
się i nie załamują rąk. Nie
chcą powielać schematów
swoich rodziców, którzy nie
potrafią lub nie chcą wyrwać
się z zaklętego kręgu ubóstwa
i bezrobocia. Bohaterki spektaklu odmawiają przyjęcia
roli biernych ofiar podziałów
ekonomicznych i na przekór
wszystkiemu starają się zaro-

Wkrótce w bibliotece
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Wspomnienie lat osiemdziesiątych
Tym razem Muzeum Ziemi Chełmskiej
postanowiło zaprezentować odwiedzającym sztuką lat osiemdziesiątych
minionego stulecia z kolekcji Galerii
72. Wystawa mająca charakter kolejnej odsłony z bogatych zasobów
sztuki współczesnej, przedstawia
dzieła artystów polskich, datowane na
trudne i burzliwe lata naszej historii
najnowszej.

Na pokaz sztuki powstałej w ósmej dekadzie
ubiegłego wieku, składa się blisko sto prac autorstwa 64 twórców, z których 25 odeszło od
nas na zawsze. Prezentowane dzieła z zakresu
malarstwa, grafiki, rzeźby i form przestrzennych, wyszły spod ręki znakomitości, których
dokonania złożyły się na jeden z najważniejszych rozdziałów w dziejach naszej kultury
plastycznej. Henryk Stażewski, Kajetan Sosnowski, Jerzy Bereś, Józef Szajna, Jan Tarasin, Wanda Gołkowska, Zdzisław Jurkiewicz,
Janusz Przybylski, Jadwiga Maziarska, Maria
Pinińska-Bereś, to najbardziej nośne nazwiska
spośród autorów nieżyjących.
Prezentowany zespół dzieł zdaje się być konglomeratem różnych postaw, odzwierciedleniem myśli, fascynacji artystycznych, zbiorem
obiektów, które niekiedy przystają do dramaturgii wydarzeń sprzed ponad trzydziestu laty,
innym razem zaś są przykładem kompozycji,

Zasłużony kulturze
Ryszard Karczmarski znalazł się
w gronie 11 artystów - członków Związku Polskich Artystów Fotografikówuhonorowanych Medalami Zasłużony
Kulturze Gloria Artis. Znany chełmski
fotografik otrzymał brązowy medal.
Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis
przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego zostały wręczone w sobotę 24 czerwca w
Starej Galerii w Warszawie. Odznaczeni
otrzymali je z rąk Ewy Wytrążek, dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji
Kultury MKiDN. Warto zaznaczyć, że Medale Gloria Artis są najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
(sad)

koncentrujących się na formalnych zagadnieniach dzieła. Opracowania mające wartość
komentarza do wstrząsów i zamętu czasów
stanu wojennego, znaczy często symbolika
wiążąca się z ikonografią tamtego czasu. Wizualne treści w postaci krat, krzyży, palących
się zniczy, znaku wiktorii „V“, flagi narodowej
z żałobną opaską, kotwicy – symbolu Polski
Walczącej, powtarzanych jak mantra napisów „ocenzurowano“ czy „rozmowa kontrolowana“ (obrazy Kajetana Sosnowskiego, Jana
Dobkowskiego, Wiesława Szamborskiego),
zwojów sznura sugerującego scenę „Ukrzyżowania“ (tryptyk Janusza Przybylskiego), karykaturalnie zniekształconych i podsłuchujących
uszu (obraz Sławomira Lewczuka), uwięzionego w swej dynamice skrzydła wolności (rzeźba
Jerzego Beresia) czy orła schwytanego przez
oprawców (płótno Edwarda Dwurnika), to tylko kilka przykładów ilustrujących dramaturgię
rodzimej rzeczywistości tamtych dni.
Można zaryzykować stwierdzenie, że każdy
widz znajdzie w tym nagromadzeniu obiektów
sztuki coś dla siebie, odszuka swego faworyta, zachwyci się utworem, który w jego oczach
zyska szczególne uznanie. Wyeksponowane
prace wywołają wspomnienia sprzed ponad

trzech dekad, które z dzisiejszej perspektywy
wydają się bardzo odległe i mało realne. Znajdą
się wśród odbiorców tacy, którzy zachwycą się
kunsztem tworzenia reliefowych powierzchni
(Jacek Dyrzyński, Mieczysław Wisniewski, Andrzej Gieraga, Izabella Gustowska), blikami
światła, walorowymi gradacjami barwy (Zofia
Artymowska, Apoloniusz Węgłowski, Janusz
Orbitowski), wykorzystaniem w obrazie niemalarskich materiałów (Józef Szajna, Andrzej
Szewczyk, Koji Kamoji), wyrazistością fakturowych opracowań (Dorota Grynczel, Tomasz
Zawadzki, Janusz Oskar Knorowski), lub też
znajdą upodobanie we współczesnym portrecie w mistrzowskim wydaniu (Stanisław Baj).
Dla uczynienia tego pokazu pełniejszym,
uzupełniono go obrazami Jana Dobkowskiego ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Celem przybliżenia mieszkańcom
miasta bogactwa chełmskiej kolekcji sztuki
współczesnej, muzeum przygotowuje drugą
część, kolejny zestaw prac datowanych na lata
osiemdziesiąte minionego wieku. Kuratorami
prezentacji przybliżających nam twórczość
artystyczną lat osiemdziesiątych są: Jagoda
Barczyńska i Ireneusz Pradun.
Jagoda Barczyńska

Złoto i brąz dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej

Grupy
dziecięce
zespołu 10 czerwca
wzięły udział w XVII
Wojewódzkim Przeglądzie
Zespołów
Tańca Ludowego we
Włodawie. W trzech
kategoriach
wiekowych
rywalizowało
19 zespołów z całego
województwa lubelskiego. W kategorii
d o 11 lat startowało
osiem zespołów. Grupa starsza dziecięca
„MURAWINA’’ już po
raz czwarty wywalczyła I miejsce. Grupa
młodsza „MURAWIN-

KA’’ zajęła miejsce III
– oba zespoły prowadzone przez kierownika
artystycznego
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej

Mariolę Piędzia. Jest
to niekwestionowany
sukces małych tancerzy.
XVII
Wojewódzki
Przegląd
Zespołów

Tańca Ludowego objęli
patronatem Marszałek
Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty, Burmistrz
i Starosta Włodawy.
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c h e ł mS k i r y n e k w y d awnicz y
Studnia
Autor:
Beata Nicoś Dziopa
format: 21x13
rok wydania: 2016
oprawa: miękka
liczba stron: 48
ISBN: 978-83-6545224-5
Wydawca:
Wydawnictwo TAWA

Studnia to poetycki tom uhonorowany Nagrodą
Główną w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka – Siedliszcze 2016. Beata Nicoś Dziopa po mistrzowsku
miesza niespodziewane skojarzenia i krzyżuje
z nimi motywy poetyckie. Zabawa słowem, filozoficzne porównania, a jednocześnie prezentowane wartości moralne i etyczne, podkreślające nasze człowieczeństwo – to główne cechy
tej nagrodzonej poezji.
Wilcze tropy
Żołnierzy Wyklętych
Autor: praca zbiorowa
format: 24x17
rok wydania: 2017
oprawa: miękka
liczba stron: 40
ISBN:978-83-6545230-6
Wydawca:
Wydawnictwo TAWA
Kolejna publikacja wydana przez wydawnictwo
TAWA dla Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, którą napisało najmłodsze pokolenie
Polaków. Wychowankowie burs i internatów z
różnych stron Polski wzięli udział w I edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Historycznego pt. „Wilcze Tropy Żołnierzy Wyklętych”, którego celem było upamiętnienie
życia Niezłomnych w jednej z wybranych form
literackich (wiersz, opowiadanie lub komiks).
Publikacja zawiera prace laureatów i wyróżnionych w konkursie. Chełmskie wydawnictwo
TAWA wraz z Książnicą Zamojską było współorganizatorem tego konkursu.
Jerzy Grosman.
Malarstwo i rysunek
autor: Krystyna Mart
liczba stron: 60
format: 29,4x20,6 cm
rok: 2017
wydawca: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W.
Ambroziewicza w Chełmie
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-8994240-1
Katalog towarzyszący wystawie z okazji jubileuszu 60-lecia pracy artystycznej chełmskiego autora Jerzego Grosmana, zorganizowanej
w Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie. Zawiera biogram artysty, wykaz wystaw indywidualnych i udziału w wystawach zbiorowych,
80 barwnych reprodukcji obrazów i rysunków
(fot. Grzegorz Zabłocki) oraz noty katalogowe
115 prac z okresu 1955–2015 eksponowanych
na wystawie.
Do nabycia w Muzeum Ziemi Chełmskiej im.
W. Ambroziewicza w Chełmie.

nic się nie dzieje
Autor:
Iwona Chudoba
rok wydania: 2017
format: 21x13
liczba stron: 40
ISBN: 978-83-6545231-1
Wydawca:
Wydawnictwo TAWA
Czy rzeczywiście w tomiku poetyckim Iwony
Chudoby nic się nie dzieje? Na to pytanie poszukajmy odpowiedzi, sięgając po najnowszą
publikację chełmskiej pielęgniarki, która zachorowała na poezję. Ten zestaw wierszy był
nominowany do Nagrody Głównej X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława
Iwaniuka – Siedliszcze 2016.
Przenikanie
Autor: Danuta A.
Kurczewicz
format: 20x20
rok wydania: 2017
oprawa: miękka
liczba stron: 40
ISBN:978-83-6545228-3
Wydawca:
Wydawnictwo TAWA
Po Rozbłyskach to kolejna publikacja, w której
autorka łączy poezję z uprawianym równolegle malarstwem. Słowa i obrazy nie stanowią
wprawdzie jednolitych całości, natomiast wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają asocjacje
artystyczne poetki-malarki.
Po tamtej stronie
lustra
Autor:
Patrycja Wilgos
rok wydania: 2017
format: 21x30
oprawa: miękka
liczba stron: 20
ISBN:978-83-6545232-0
Wydawca: Wydawnictwo TAWA
Patrycja Wilgos to skromna, koleżeńska i wzorowa uczennica pierwszej klasy gimnazjum
w Białopolu. Pisze wiersze, gra na akordeonie
i śpiewa. Kolorowy zeszyt wierszy Po tamtej
stronie lustra jest debiutem poetyckim tej
utalentowanej nastolatki. Utwory wprowadzają czytelnika w pogodny, beztroski i pełen
humoru świat wyobraźni autorki – to kraina,
w której wszystko jest możliwe.
O nosie bajka
Autor: Małgorzata
Sikorska
rok wydania: 2017
format: 21x30
oprawa: miękka
liczba stron:
ISBN:978-83-6545233-7
Wydawca:
Wydawnictwo TAWA
Na świecie są „nosy, noski i nochale bardzo
różne” czyli „O nosie bajka” autorstwa debiutującej chełmskiej autorki Małgorzaty Sikorskiej. Wierszowaną opowiastkę dla dzieci bo-

gato zilustrowała, również chełmianka, Iwona
Kańczukowska-Praduń.
Pisarze, na start!
Autor:
praca zbiorowa
rok wydania: 2017
format: 21x30
liczba stron: 72
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-6545234-4
Wydawca: Wydawnictwo TAWA
Zbiór opowiadań wydany z okazji 70-lecia
Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmie oraz 175.
rocznicy urodzin patronki szkoły – Marii Konopnickiej. Publikacja jest literackim i plastycznym owocem twórczej pracy uczniów
tej szkoły. Zebrane opowieści są prawdziwe,
a źródłem inspiracji dla młodych pisarzy stały się szkolne przygody – zdarzenia śmieszne
i pouczające. Książka napisana jest przestępnym językiem, pełnym ciepła i humoru,
łatwym dla dzieci i ciekawym dla dorosłych.
między Lublinem
a Chełmem
Autor:
praca zbiorowa
rok wydania: 2017
format: 21x13
liczba stron: 80
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-6545235-1
Wydawca:
Wydawnictwo TAWA
Antologia między Lublinem a Chełmem to poetycki tom, podsumowujący pierwszych dziesięć lat Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Wacława Iwaniuka. W zbiorze poetyckim
znalazły się wybrane wiersze ponad 60 poetów
nagrodzonych i nominowanych do Nagrody
Głównej w latach 2006-2016.
W świetle i w cieniu.
Liliana Maria
Michalska.
Malarstwo, rysunek,
grafika
autor: Krystyna Mart
liczba stron: 32
format: 29,7x20,8 cm
rok: 2007
wydawca: Muzeum
Chełmskie w Chełmie
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-8994203-6
Katalog towarzyszący wystawie prezentującej
dar Liliany Michalskiej (obrazy, rysunki, grafiki, pamiątki osobiste – w tym listy, fotografie, informatory wystaw, legitymacje szkolne,
zeszyty, dyplomy) dla muzeum w Chełmie,
zawierający biogram artystki, reprodukcje 21
prac (fot. Grzegorz Zabłocki) oraz wybór jej
utworów literackich.
Wydawnictwo do nabycia w Muzeum Ziemi
Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie.
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RECYKLING Z odpadów
trafiających do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych

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

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

Materiał promocyjny sponsora głównego wydania - PGO CHEŁM

W poprzednim numerze „KULTURY” pisaliśmy o recyklingu tworzyw sztucznych i opon. Obecnie o kolejnych surowcach wtórnych
wysegregowanych z odpadów trafiających do ZPOK.
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Kulturalne Lato w Mieście

4 lipca, 18 lipca, 22 sierpnia
godz. 11.00-12.00 - „Tajemnice
stroju narodowego”. Zajęcia warsztatowe, muzeum, ul. Lubelska 55
6 lipca
godz. 10.00-11.00 - „Moja kolekcja” – zajęcia warsztatowe, muzeum, ul. Św. Mikołaja 4

6 lipca, 24 sierpnia,
godz. 10-11.30 - „Opowieści
o dziejach Chełma”. Zwiedzanie wystawy „Ocalone. Najcenniejsze zabytki od XI do XX wieku ze zbiorów
Muzeum”, muzeum, ul. Lubelska 55
6 lipca
godz. 11.00-12.00 - Wykonywanie miniaturowych naczyń z gliny,
muzeum, ul. Lubelska 56 A
6 lipca
godz. 11.00 - „Wesoły świat
Smerfów” – gry i zabawy, czytanie
książek, ChBP, ul. Partyzantów 40
11 lipca
godz. 10.00 - Projekcja bajki
„Sing” ChBP, ul. Zachodnia 31
11 lipca
godz. 10.00-11.30 - Zajęcia
warsztatowe „Leśne Królestwo”
oraz projekcja filmu przyrodniczego pt.: „Leśna wycieczka”, muzeum, ul. Lubelska 57
12,13 lipca
godz. 10.00-11.00 - „Ze sztuką
przez życie. Twórczość Stanisławy
i Waleriana Mąków” – wystawa
połączona z warsztatami wykonywania chełmskich wycinanek, muzeum, ul. Lubelska 56 A
12 lipca
godz. 10.00-12.00 - „Symbolika
w polskiej sztuce lat 80. XX wieku”
na przykładzie dzieł prezentowanych na wystawie w Galerii 72 warsztaty plastyczne, muzeum, ul.
Lubelska 55
13 lipca
godz. 11.00 - „Planszomania” – intelektualne rozgrywki w bibliotece
wspólnie z Galerią Dziecięcą „Pokusa”, ChBP, ul. Partyzantów 40
13 lipca, 20 lipca, 10 sierpnia,
22 sierpnia
godz. 11.00-12.30 - Oprowadzanie po wystawie „Sztuka lat 80. XX
wieku z kolekcji Galerii 72” oraz
prezentacja multimedialna, muzeum, ul. Lubelska 55
15 lipca
godz. 17.00 - VII Chełmskie Wakacje Teatralne - spektakl pt. „Pinokio”, pl. Łuczkowskiego (w razie
niepogody sala gimnastyczna IV
LO, ul. Św. Mikołaja 4)

17 lipca, 20 lipca
godz. 10.00-11.30 - „Działalność
chełmskiego Urzędu Bezpieczeństwa w latach 1944-1956”. Zwiedzanie wystawy „Chełmska Bezpieka i jej Ofiary” i projekcja filmów
dokumentalnych o Edwardzie Taraszkiewiczu ps. „Żelazny”, ul. Reformacka 27 oraz muzeum przy ul.
Lubelskiej 57

19 lipca
godz. 10.00-12.00 - Warsztaty plastyczne, muzeum, ul. Lubelska 55
20 lipca
godz. 10.00-11.00 - „Spotkanie
– wokół jednego zabytku”. Zapoznanie z historią dawnej unickiej
cerkwi pw. Świętego Mikołaja, muzeum, ul. Św. Mikołaja 4
20 lipca
godz. 11.00 - „Niesamowite przygody 10 skarpetek”. Słuchowisko
z wykorzystaniem audiobooka,
CHBP, ul. Partyzantów 40
20 lipca
godz. 11.00-12.00 - „Kaligrafia –
(nie)zapomniana sztuka pięknego
pisania i cierpliwości” – warsztaty,
muzeum, ul. Lubelska 56 A
25 lipca
godz. 10.00 - Projekcja bajki „Vaiana - skarb oceanów”, ChBP, ul.
Zachodnia 31
25 lipca
godz. 10.00-11.30 - Zajęcia
warsztatowe „Leśne Królestwo”
oraz projekcja filmu przyrodniczego pt.: „Leśna wycieczka”, muzeum, ul. Lubelska 57
27 lipca, 10 sierpnia
godz. 10.00-11.00 - „Herb naszego miasta” – zajęcia warsztatowe,
muzeum, ul. Św. Mikołaja 4
27 lipca, 24 sierpnia
godz. 10.00-11.30 „Pozdrowienia
z Chełma” − zajęcia na wystawie
„Ocalone. Najcenniejsze zabytki
od XI do XX wieku ze zbiorów Muzeum”, muzeum, ul. Lubelska 55
27 lipca
godz. 11.00 - Gry i zabawy na
świeżym powietrzu, głośne czytanie książek dla dzieci, ChBP, ul.
Partyzantów 40
29 lipca
godz. 17.00 VII Chełmskie Wakacje Teatralne - spektakl pt. „Legenda o Smoku Wawelskim” pl.
Łuczkowskiego (w razie niepogody
sala gimnastyczna IV LO, ul. Św.
Mikołaja 4)

1 sierpnia
godz. 10.00 Czarodziejski świat
z origami - sztuka składania papieru, ChBP, ul. Zachodnia 31

1 sierpnia
godz. 20.00 Koncert „Godzina W”
- w rocznicę wybuchu powstania
warszawskiego, Dziedziniec Zespołu Szkół Gastronomicznych, ul. Reformacka (w razie niepogody sala
widowiskowa ChDK)
3 sierpnia
godz. 10.00 - „Nie szata zdobi człowieka”. Zajęcia na wystawie „Ocalone...”, muzeum, ul. Lubelska 55
3 sierpnia
godz. 11.00 - Wycieczka szlakiem
badań archeologicznych (od ul.
Lubelskiej 56A do Górki), zbiórka:
dziedziniec budynku Muzeum przy
ul. Lubelskiej 56A
5 sierpnia
godz. 17.00 VII Chełmskie Wakacje Teatralne - spektakl pt. „Lwi
Król” , plac Łuczkowskiego (w razie
niepogody sala gimnastyczna IV
LO, ul. Św. Mikołaja 4
8 sierpnia
godz. 10.00 - Projekcja bajki „Bociany”, wypożyczalnia dla Dzieci
ChBP, ul. Zachodnia 31
8 sierpnia
godz. 11.00 - Słuchowisko z wykorzystaniem audiobooka, ChBP,
ul. Partyzantów 40
9 sierpnia
godz. 10.00-12.00- Warsztaty
plastyczne „Zabawy z geometrią
w tle”, muzeum, ul. Lubelska 55
10 sierpnia
godz. 11.00 - Malowanie kredą na
chodniku, głośne czytanie książek
dla dzieci, ChBP, ul. Partyzantów 40
17 sierpnia
godz. 10.00-12.00 - Analiza „Martwej natury dla Muzeum w Chełmie”
autorstwa Kiejstuta Bereźnickiego,
muzeum, ul. Lubelska 55
17 sierpnia
godz. 11.00 - „Wspólne czytanie na
trawie”, Wypożyczalnia i Czytelnia
dla Dzieci ChBP, ul. Partyzantów 40
19 sierpnia
godz. 17.00 - VII Chełmskie Wakacje Teatralne - spektakl pt. „Koziołek Matołek wyrusza w świat”,
pl. Łuczkowskiego (w razie niepogody sala gimnastyczna IV LO, ul.
Św. Mikołaja 4)
22 sierpnia
godz. 10.00 - Wspomnienia z wa-
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kacji - wykonanie ilustracji z piasku, ChBP, ul. Zachodnia 31
30 sierpnia
godz. 16.00 Festyn dla dzieci
z MDK: Kolorowe Hocki Klocki, Park
Miejski przy al. Armii Krajowej
31 sierpnia
godz. 11.00 - „Pocztówka z wakacji”, zajęcia plastyczno-techniczne,
głośne czytanie ulubionych książek
z wakacji, ChBP , ul. Partyzantów 40

Ponadto
Projekcje filmów animowanych
dla dzieci (sala widowiskowa ChBP,
ul. Partyzantów 40)
każdy wtorek i środa lipca i sierpnia, godz. 11.00,
Kino Letnie (dziedziniec Muzeum
Ziemi Chełmskiej przy ul. Podwalnej)
6 lipca, 13 lipca, 20 lipca, 27 lipca,
3 sierpnia, 10 sierpnia, 17 sierpnia,
24 sierpnia, godz. 20.30
		
Koncerty z cyklu Muzyczna
Studnia (pl. Łuczkowskiego)
7 lipca, 14 lipca 11 sierpnia, 18
sierpnia, 25 sierpnia, godz. 20.30
Festiwal Kolory Muzyki
(ul. Strażacka)
21 lipca, w godz. 20.30 - 22.00 koncert Kasi Stankiewicz i Varius
Manx
28 lipca, w godz. 20.30 - 22.00 –
koncert zespołu Bracia
29 lipca, w godz. 20.30 - 22.00 –
koncert zespołu Lemon
4 sierpnia, w godz. 20.30 - 22.00 –
koncert zespołu Power Play
5 sierpnia, w godz. 20.30 - 22.00 –
koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy

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, „SanMed” 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.

