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Simon Mondzain, Pejzaż z flagą francuską,
1914, olej, płótno. Kolekcja Marka Roeflera
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Jazz are open!
Życzenia
Radosnych świąt
Wielkanocnych
wypełnionych
nadzieją
budzącej się
do życia wiosny
i wiarą w sens
życia.
Pogody w sercu
i radości
tworzenia,
inspiracji
i weny,
życzliwości
decydentów
i przychylności
czynników
oraz spełnienia
w sztuce,
animacji
i kulturze
składa
redakcja
Kultury Chełmskiej

W niedzielę 3 lutego polska stolica tańca jazzowego przeniosła się z
Kielc do Chełma. Wszystko za sprawą
I Karnawałowych Spotkań z Tańcem
Jazzowym zorganizowanych przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.
Hasłem przewodnim spotkania tancerzy
i widzów było zdanie „Bo taniec jest po
to by łączył...” Nikt, kto tego dnia przybył
na tę imprezę z pewnością nie miał wątpliwości co do słuszności tego motta. Na
scenie pojawili się gospodarze - Zespół
Tańca Jazzowego Ballo (MDK Chełm),

zaproszeni goście - Formacja Tańca
Nowoczesnego Foton (MDK Chełm), zespoły Piruet i Zygzak (MDK Krasnystaw)
oraz gwiazdy wieczoru - Małgorzata
Ziółkowska i Bartłomiej Łącki (Kielecki
Teatr Tańca). Widownia wypełnionej po
brzegi sali widowiskowej Chełmskiego
Domu Kultury mogła podziwiać choreografie w technikach tańca jazzowego,
współczesnego i show dance.
Dynamiczny, zaskakujący koncert, do
którego stworzyła scenariusz i wyreżyserowała go Sabina Englot (na co dzień
nauczyciel tańca jazzowego w MDK
w Chełmie) był niezapomnianym estetycznym przeżyciem zarówno dla tancerzy jak i dla zgromadzonej publiczności.

Klub Mistrzów Polski!

Pary taneczne z Klubu Boogie Opus
Twist z Młodzieżowego Domu Kultury w
Chełmie reprezentowały nasze miasto
na Mistrzostwach Polski Boogie Woogie
które odbyły się 16 marca 2013 roku
w warszawskim Teatrze Rampa.
W zaciętych eliminacjach, osiemnaście par z naszego klubu rywalizowało
z najlepszymi parami tanecznymi z całej
Polski. Taneczne zmagania przyniosły
bardzo dobry wynik ponieważ aż osiem
par z naszego Klubu zakwalifikowało się
do ścisłego finału w trzech kategoriach
wiekowych. W gali finałowej, fantastyczne występy naszych tancerzy zaowocowały zdobyciem i obroną tytułu MISTRZA
I VICE-MISTRZA POLSKI w kategorii
juniorów. To niebywały sukces w dziesięcioletniej historii Klubu Boogie Opus
Twist z Młodzieżowego Domu Kultury
w Chełmie. Julia Harańczyk i Kacper
Stadnicki nie ukrywali łez wzruszenia i
radości z obrony wymarzonego tytułu MISTRZA POLSKI W BOOGIE WOOGIE.
Na drugim miejscu podium znaleźli się

Kultura Chełmska. Czasopismo bezpłatne.

Katarzyna Choma i Marcin Mielniczuk,
zdobywając tytuł VICE-MISTRZA POLSKI. To nie wszystkie sukcesy na Mistrzostwach Polski, ponieważ w kategorii dzieci para Małgorzata Zalewska i Bartosz
Haratym uplasowała się na VII miejscu.
W kategorii juniorów para Aleksandra
Kozaczuk i Patryk Marcyniuk wytańczyli VII miejsce, Klaudia Sadlej i Wojciech Jańczuk zajęli VI miejsce i para
Karolina Stafińska i Kamil Przybylski
zajęli V miejsce. W kategorii seniorów
Karolina Kryszczuk i Tomasz Kawka
zajęli VI miejsce, Natalia Kędzierska
i Michał Klimczuk zajęli VII miejsce.
Wielkie brawa i gratulacje dla wszystkich
tancerzy, trenerów i całego Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie.
Naszych bohaterów w szczególności
i wszystkie chełmskie pary z największego Klubu Boogie Woogie w Polsce,
będzie można zobaczyć już 11 maja
na Pucharze Polski w Boogie Woogie
w Chełmskim Domu Kultury. Serdecznie
zapraszamy.		
j.gum.
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Upojny
wieczór!
Jedynie tymi słowami można określić to, co zaserwował nam 30 stycznia
Adam Bałdych wraz ze swoimi kolegami
z zespołu. Najwyższy kunszt muzyczny,
zabawa dynamiką, a w konsekwencji
gra na emocjach, wszystko okraszone
wspaniałymi improwizacjami.
Jeśli ktoś nie przepada za jazzem, to
ten koncert Adama Bałdycha z pewnością przełamałby wszelką niechęć do
tego gatunku muzyki.
Z utworu na utwór artysta coraz bardziej absorbował uwagę widowni wciągając ją w swoją grę i zmuszając do interakcji. Niezwykły talent! Przewidujemy
Adamowi wielką międzynarodową karierę ciesząc się, że mieliśmy zaszczyt
i przyjemność stanąć na Jego drodze
artystycznej.
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Po prostu „Nowa płyta”
- Koncert VOO VOO w Chełmie

18 stycznia 2013 w Klubie Atmosfera przy ul. Kopernika 8 odbył
się koncert zespołu VOO VOO, który był częścią trasy promującej
najnowszą studyjną płytę zatytułowaną po prostu „Nowa płyta”.
Najnowsze dzieło VOO VOO zespołu ukazało się 19 października
2012. Wydawcą albumu jest Agora SA.

„Nowa płyta” jest szczególna.
Jest bowiem płytą intuicyjnie
mądrą rockowo, może nawet
gdzieś konceptualną intuicyjnie.
Jest płytą, gdzie obok prawdziwej kompetencji artystycznej
znać humor, luz i zespołową,
niekłamaną radość grania. Płynie z niej też takie właśnie - jasne przesłanie. Ponad ćwierć
wieku temu Wojtek Waglewski
kończył swoją „Sno-powiązałkę”
głośnym okrzykiem-przebudzeniem: „Ja żyję”. I teraz owo „życie” stało się wiodącym tematem
jego opowieści, ujętej jednak
w inny - czytaj bardziej zrównoważony sposób. Samo słowo
„życie” pojawia się teraz w bez
mała połowie piosenek, a muzyka towarzysząca temu słowu jest
i gorąca emocjonalnie i wyrazista
melodycznie (to w zasadzie kolejny wielki zwrot Waglewskiego

kompozytora w stronę melodii!)
i nieco ludyczna i bardzo zwarta,
a na dodatek podbita prawdziwą
rockową energią.
Voo Voo istnieje nieprzerwanie już ćwierć wieku. To jedna
z najbardziej żywotnych i pracowitych marek w historii polskiej
muzyki. W ich nagraniach usłyszeć można echa najróżniejszych światów, dziś już klasycz-

nych, ale nade wszystko jest to
bardzo osobisty świat Voo Voo.
Najwybitniejsze - a pisane przystępnym językiem - dzieła tego
zespołu wciąż pozostają inspiracją dla twórczych poszukiwań
współczesnej muzyki.
Ta radość grania i prawdziwa
rockowa energia widoczna była
także podczas koncertu zespołu w Chełmie. Energia i radość
pozytywnie oddziałująca na
publiczność poprzez utwory te
najbardziej znane i zapamiętane
już przez fanów jak „Flota zjednoczonych sił”, „I stanie się tak”
oraz poprzez te z nowej studyjnej

płyty zespołu jak „Pierwszy raz”
czy „Bezsenność”.
Kwartet, tworzy dojrzały i pozytywny przekaz zarówno dla
najstarszych, wiernych fanów
zespołu, jak i dla tych, którzy
wielowątkowej historii Voo Voo
wciąż nie znają. Nie zaszkodzi
więc, by Ci drudzy zaczęli poznawać, a zacząć mogą już od
„Nowej płyty”.

Wielka Gala Noworoczna

Po raz kolejny powitaliśmy
Nowy Rok Wielką Galą inspirowaną koncertem filharmoników
wiedeńskich. Po szaleństwach
sylwestrowej nocy, w wypełnionej
do ostatniego miejsca sali widowi-

skowej Chełmskiego Domu Kultury, zabrzmiały wspaniałe utwory
najsłynniejszej kompozytorskiej
rodziny w dziejach - Straussów.
W cudowną, muzyczną podróż
do stolicy walca zabrali nas tym

razem artyści Teatru Muzycznego
w Lublinie. Usłyszeliśmy najpiękniejsze walce i polki oraz przeboje
z najpopularniejszych operetek:
„Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wiedeńska krew” czy
„Noc w Wenecji”.
Nie zabrakło oczywiście noworocznych życzeń, które mieszkańcom naszego miasta w imieniu
prezydent Agaty Fisz złożył wiceprezydent – Stanisław Mościcki.
W szampański nastrój wprawiła wszystkich tradycyjna lampka
szampana ufundowanego przez
Państwa Martę i Tomasza Orzechowskich - właścicieli Kawiarni
Artystycznej DeCaffencja.
Już dziś zapraszamy Państwa
na Wielką Galę Noworoczną
2014!
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Kultura duża i mała
Na tegoroczne ferie zimowe Młodzieżowy Dom Kultury
w Chełmie przygotował wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
Odbyły się warsztaty plastyczne, warsztaty dziennikarskie,
pokazy taneczne, gry i zabawy. Nie zabrakło wyświetlania
filmów a nawet wyjazdów i wycieczek.

Zorganizowaliśmy dwa wyjazdy do Teatru Andersena w Lublinie na przedstawienia „Pasterka i kominiarczyk” oraz „Śpiąca
Królewna”. Było także wyjście do Muzeum Ziemi Chełmskiej na
wystawę malarstwa Simona Mondzaina. W samej placówce odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Warsztaty plastyczne „Zabawa z gliną”, gdzie uczestnicy tworzyli z gliny trójwymiarowe formy, „Krechy, kreski, kreseczki” na
których to zajęciach dzieci wykonały po kilka prac rysunkowych

używając różnych narzędzi takich jak sepia, węgiel, ołówek. Były
też „Zimowe pocztówki” - na dwustronnych kartkach pojawiały
się serca, serduszka w różnorodnych brokatowych barwach oraz
„Ciepłe – zimne” czyli zabawa z kolorami w kompozycji otwartej. Dla miłośników form przestrzennych atrakcją były warsztaty
„Fruwacze niespodziewacze” oraz „Kwiaty i inne cuda z bibuły”.
Trochę ruchu zapewniły zajęcia rekreacyjne, takie jak gry i zabawy oraz Zimowy Turniej Tańca Nowoczesnego. Radio 41 przygotowało warsztaty dziennikarstwa radiowego na których młodzież
poznawała tajniki pracy w radiu, a pasjonatów kina zaprosiliśmy
podczas ferii na seanse filmowe. Przeszło 60 osób przybyło
na spotkanie z garncarzem – Sebastianem Kozłowskim. Dzieci
z niecierpliwością czekały na swoją kolej aby zasiąść za kołem
garncarskim i wykonać własne naczynie gliniane. Nie zabrakło
atrakcji dla wielbicieli modelarstwa. Na terenie MOSIR przy
ulicy Granicznej 2 „A” zorganizowaliśmy XXIII Zawody Modeli
Szybowców Halowych oraz XIX Zawodów Modeli Balonów na
ogrzane powietrze. Okres ferii wykorzystali również członkowie
zespołów i pracowni, którzy swój wolny czas spędzali rozwijając zainteresowania i pasje w stałych
formach pracy. Zajęcia
podczas ferii zimowych
miały: Pracownie plastyczne „Art.-Kreska” oraz
„Color Wheel”, Zespoły
Tańca Jazzowego Ballo I,
Ballo II i Klub Boogie Opus
Twist. Swoje zajęcia wokalne miały zespół Muzyki Dawnej „Artes
Liberales”, „Studio Piosenki” oraz zespół Demex. Swoje umiejętności doskonaliła Grupa „Paparazzi” oraz Pracownia modelarska
„Dedal i Ikar”.
Wszystkie zajęcia cieszyły się dużą popularnością, a wzięło
w nich udział około 680 uczestników.
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Historia

Święty Jan bez głowy,
ale w nowych szatach

Wiele lat na konserwację oczekiwała rzeźba Świętego Jana
Nepomucena, która jest nie tylko cennym zabytkiem sztuki sakralnej Chełma, ale ma niezwykle barwną historię, którą warto
przy okazji przypomnieć.

Rzeźba św. Jana, wykonana z drewna
lipowego, do Muzeum w Chełmie została
przekazana w 1984 roku. Jej losy opisywał Stanisław Gołub w artykule Burzliwe
dzieje św. Jana Nepomucena z Chełma,
opublikowanym w „Roczniku Chełmskim”,
(tom 2, Chełm 1996, s. 417-424), a wcześniej także Kazimierz Czernicki w „Zwierciadle” z 1926 roku (nr 41 z 7 sierpnia
oraz nr 42 z 14 sierpnia). Autor artykułu
z lat dwudziestych XX wieku wspominał,
że przy końcu ulicy Lubelskiej na placu
obok przejazdu przez linię kolejową, przy
rzece Uherce stała maleńka drewniana
kapliczka z figurą Świętego Jana, która
została tam przeniesiona przez dziadka Józefa Krawczyńskiego, właściciela
gruntu, z wcześniejszego miejsca przy
dawnym trakcie biegnącym do Lublina,
już po zbudowaniu drogi bitej (szosy).
Czernicki przypominał jak to Moskale pod
koniec XIX wieku prześladowali Świętego
Jana, którego czcią otaczali nie tylko katolicy, ale i niektórzy prawosławni. Prawdopodobnie fakty były takie: za namową
księży prawosławnych wychowankowie
seminarium duchownego postanowili
utopić Jana Nepomucena w pobliskiej
Uherce i pewnej nocy włożyli do worka,
obciążonego kamieniem, drewnianą
rzeźbę Nepomucena. Krótki worek, którego końce związano na szyi Świętego,
nie ukrył całej postaci i głowa została na
wierzchu. Tak opakowaną figurę wrzucono do wody przy śluzie Uherki. Ale woda
w tym miejscu nie była głęboka i rzeźba
nie utonęła, bo kamień, obciążający worek, przytrzymywał nogi postaci na dnie,
a głowa wystawała ponad wodę. Sprawcy, widząc to, chcieli drągami przewrócić
rzeźbę, by zanurzyła się w wodzie, ale
nie mogli tego osiągnąć, gdyż figura tylko
kołysała się i kiwała jak Wańka-wstańka
(lalka niewalaszka). Przy bezskutecznych
próbach topienia figury zastał ich świt
i poczynania te odkrył Józef Krawczyński,
wówczas młody chłopiec, który rankiem
wyprowadzał konie na pastwisko. On
przy pomocy swoich kolegów przepędził
łobuzów, a Święty Jan powrócił do kapliczki.
Kolejną próbę pozbycia się Świętego podjęto ok. 1900 roku. Tym razem
– jak pisał Czernicki – „synowie popa
z Moskiewskiego pułku zdjęli świętego
z podstawy i wsadzili pod lód do sadzawki”. Wiosną, kiedy stopniał lód, kobiety
piorące tam bieliznę znalazły figurę Jana

„synowie popa
z Moskiewskiego
pułku zdjęli świętego
z podstawy i wsadzili
pod lód do sadzawki”

Nepomucena. Następnie panowie Józef
Krawczyński i Aleksander Matuszewski ukryli rzeźbę w warsztacie fabryki
powozów i bryczek, gdzie przez prawie
trzy miesiące suszyła się za piecem.
W tym czasie także odnowiono polichromię Nepomucena – „ twarz, ręce i garderobę jego pomalowano piękną i trwałą
farbą” (Zwierciadło, 1926.08.07 R. IV, nr
41, s. 2). Postanowiono także zastąpić
starą kapliczkę nową, którą wykonał rzemieślnik – stelmach Pawłowicz, sąsiad
Matuszewskiego. Wszystkie te poczynania przebiegały w ukryciu. Gotową drewnianą kapliczkę w maju 1900 lub 1901
roku nocą kilkunastu mężczyzn „przeniosło do miejsca przeznaczenia (…) obok
starej kapliczki wkopano słup, umieszczono na nim świętego i postawiono nad
nim budyneczek kapliczkę” (Zwierciadło
jw.). Aby akcja powiodła się, uśpiono
czujność wartownika z budki rogatkowej,
w tym celu „wyasygnowano 3 ruble dla
pewnego wtajemniczonego Polaka, aby
ten wódką i grą w karty zabawiał Moskala
w budce” (Zwierciadło jw.).
Przez dwa lata władze carskie prowadziły śledztwo w sprawie wykrycia sprawców ustawienia nowej kapliczki i wobec
braku dowodów oraz czci okazywanej
przez katolików i prawosławnych, zakończono poszukiwania sprawców.
Jeszcze raz sprofanowano Świętego
Jana Nepomucena – jak wspominał Czernicki – „za czasów Niepodległej Polski,
jakiś pijak, przechodząc w nocy, chciał
świętego poczęstować papierosem,
a widząc, że ten gardzi, chciał go pobić
za to i w czasie szamotania się urwał
świętemu głowę i wrzucił do sadzawki.
Na drugi dzień znaleziono ją i przylepiono
do tułowia gliną”.
W okresie okupacji niemieckiej nieznany sprawca kolejny raz wrzucił figurę
świętego z mostu do rzeki. Nepomucen
został odnaleziony w 1941 roku przez
mieszkańców Bieławina w starym korycie Uherki. Z rozlewiska rzeki drewnianą
rzeźbę słynnego Nepomucena wydobyły
Wiesława Skibińska i jej matka Katarzyna i ukryły na strychu. Figura była pozbawiona głowy i ręki. Przez kilkadziesiąt lat
nie ujawniano miejsca przechowywania
rzeźby. Dopiero w 1984 roku Brygida
i Zdzisław Wojdakowie, za pośrednictwem Stanisława Gołuba, przekazali
rzeźbę do zbiorów Muzeum w Chełmie.
Historia tego zabytku ściśle wpisana jest

w życie codzienne mieszkańców Chełma,
którą warto utrwalać w pamięci społecznej. Konserwacja zabytku i jego obecna
prezentacja, jak i niedawna ekspozycja
na wystawie czasowej Z historią pod
rękę ulicą Lubelską w Chełmie, pozwoliły
poświęcić uwagę niezwykłym losom jednego z najciekawszych zabytków, świadczącym o burzliwej przeszłości miasta
i jego mieszkańców.

jakiś pijak chciał
świętego poczęstować papierosem,
a widząc, że ten
gardzi, chciał go
pobić za to i w czasie
szamotania się urwał
świętemu głowę
i wrzucił do sadzawki.
Barokowa rzeźba św. Jana Nepomucena mogła być wykonana w XVIII wieku,
o jej istnieniu świadczyłaby wzmianka
w źródłach archiwalnych z 1782 roku
(Akta m. Chełma, Księga miejska chełmska, nr 8, 21 maja 1782, s. 89), że wówczas koło brodu za miastem stała figura
świętego Jana, która później została
przeniesiona do drewnianej kapliczki
w pobliżu mostu nad Uherką, opisywanej
przez Kazimierza Czernickiego. Według
tradycji ludowej Święty Jan Nepomucen
zwany Nepomukiem chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale i przed suszą.
Dlatego jego figury ustawiano przy drogach w pobliżu mostów, ale również spotkać je można było na placach publicznych i kościelnych oraz na skrzyżowaniu
dróg. Uznawany jest za patrona spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy,

w okresie okupacji
niemieckiej nieznany
sprawca kolejny
raz wrzucił figurę
świętego z mostu
do rzeki. Nepomucen
został odnaleziony
w 1941 roku
tonących. Jest patronem mostów, co ma
związek z jego męczeńską śmiercią. Został on zrzucony z mostu Karola w Pradze
do Wełtawy z rozkazu króla Wacława IV,
który wydał wyrok śmierci na Świętego
Jana Nepomucena. Kult świętego szybko
upowszechniał się w XVII i XVIII wieku.
Historia męczeństwa Nepomucena jakby
powtórzyła się w Chełmie, kiedy pod koniec XIX i w 1. połowie XX wieku figura
Świętego była kilka razy topiona w rzece
i w sadzawce.

Rzeźba Świętego Jana, XVIII wiek,
stan przed konserwacją

stan po konserwacji

Prace konserwatorskie w tym: dezynsekcja obiektu, oczyszczenie powierzchni
drewna i zachowanych fragmentów polichromii z brudu, usunięcie wtórnych olejnych przemalówek oraz zrekonstruowanie
drewnem lipowym brakujących fragmentów, uzupełnienie polichromii i dostosowanie jej tonacji do oryginalnej kolorystyki
- wykonał Mariusz Bubicz. Mimo że nie
podjęto wykonania rekonstrukcji głowy,
rzeźba zachwyca pięknem kompozycji
i barwą szat postaci Świętego.
Konserwacja przeprowadzona została w ramach zadania Utrwalanie piękna
- konserwacja zabytków XVII-XIX wieku
- realizowanego przez Muzeum Ziemi
Chełmskiej im. W. Ambroziewicza od
marca do grudnia 2012 roku z Programu
Operacyjnego Dziedzictwo kulturowe,
priorytet Wspieranie działań muzealnych,
dofinansowanego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
dotacji Urzędu Miasta Chełm.
				
		
Krystyna Mart
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W Galerii Atelier

Kolejne odsłony „Galerii Bardów”
certowe cacko” bo tak nazwał
Paweł Orkisz przestrzeń „Galerii
Atelier” , to słowa napisane przez
kogoś, będącego na scenie od
30 lat, mogące stanowić powód
do nieśmiałego zadowolenia.
Słusznie też zauważył Pan Paweł, że: „na dobry koncert - nawet
tego samego artysty - składa się
wiele czynników: chwilowa dyspozycja, właściwe dostrojenie
nastrojów sali i wykonawców,
nawet wygodne krzesła i żywe,
drgające światełka na stolikach.
Wszystko to było w Chełmie,
podczas naszego koncertu 9 lutego”. To także zasługa publiczności, której do nawiązania „tego
czegoś” z wykonawcą starcza
filiżanka kawy i coś słodkiego.
I tak to trwa – godzinę, drugą,
czasem trzecią. Mimo dołożonych
starań nie wszyscy chętni mogli
tego dnia posłuchać „Ballad o Miłości”. Zwyczajnie – więcej osób
„Galeria” nie pomieści. To cieszy.
Cieszy i zachęca. Powołana do

życia przed rokiem Fundacja
Wspierania Kultury „Na Styku”,
która dopiero rozwija swoją
działalność jako jeden ze swoich
celów wyznaczyła sobie organizowanie takich właśnie kameralnych, klimatycznych i podporządkowanych wyłącznie komfortowi
odbiorcy imprez. I sądząc po słowach Pawła Orkisza było tam to
wszystko. „Ale było tam wtedy też
coś więcej. Było zderzenie magii
muzyki i magii świateł, grających
w duszach, przepływających łagodnie po obrazach, kształtach
i twarzach.” Czy można piękniej
o tym napisać? Dlatego zapraszamy na kolejne wydarzenia w Galerii Atelier, bo jak pokazał ostatni
koncert trafiają tu już goście
z Lublina, Zamościa , a nawet
z odległych o 130 km Ryk. Zachęcamy wszystkich, namawiamy jednak również do wcześniejszej rezerwacji biletów. Zwykle
w dniu koncertu zostaje ich bardzo niewiele.

Pokazać nie do zobaczenia

Prace 34 fotografów z całej Polski w tym trzech chełmian: Dariusza Kosteckiego, Grzegorza Zabłockiego i Ryszarda Karczmarskiego możemy oglądać na wystawie „Duchowość Pogranicza”.
Zdjęcia, które składają się na tą arcyciekawą ekspozycję, powstały przed trzema laty podczas pleneru
Związku Polskich Artystów Fotografików w Klasztorze Prawosławnym św. Onufrego w Jabłecznej.
- Po raz pierwszy od lat wspólnota mnichów w Jabłecznej otworzyła się na tyle, żeby zaprosić do
siebie fotografików. Jednak już od pierwszego dnia, gdy zabraliśmy się do fotografowania, zrozumieliśmy,
jak trudne zadanie nas czeka – mówi Dariusz Kostecki, uczestnik pleneru w monastyrze w Jabłecznej.
- Tyle charakterów, szkół, sposobów bycia, osobowości miało oddać na kliszy coś, czego nie można
zobaczyć, ani uchwycić w żaden „mechaniczny” sposób. Zatrzymać w jednym kadrze duchowość pogranicza. Stąd też wielowymiarowość wystawy: pejzaż, portret, detal – to wszystko składa się na cykl
fotografii ukazujących różnorodne spojrzenie na duchowość polskiej ściany wschodniej.

foto: Z.Podsiadło

foto: D.Kostecki

Można w zasadzie powiedzieć
tak: Pierwszy tuzin za nami. Lutowy recital jednego z najbardziej
znanych polskich bardów- balladzisty Pawła Orkisza był dwunastym tej rangi wydarzeniem
zorganizowanym w „Atelier”.
Wcześniej występował tu między
innymi Robert Kasprzycki, Łukasz
Jemioła ( zwycięzca 45 Studenckiego Festiwalu Piosenki), Michał
Konstrat, Marek Dyjak, czy ostatnio „Bard w spódnicy” – Monika
Parczyńska (również nagrodzona
na SFP w Krakowie). Przez kilka
lat miejsce to zyskało wierną
i wdzięczną choć i wymagającą
publiczność. „Ludzie siedzieli jak
zaczarowani” – powiedział po
swoim koncercie Paweł Orkisz.
A miał czas się przyjrzeć, bo
zamiast zwyczajowych 90 minut
grał razem ze swoim zespołem
prawie trzy godziny. Nieczęsto
się zdarza, że sam artysta dzieli
się swoimi wrażeniami. Tak się
jednak tym razem stało. „Kon-
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Simon Mondzain
Lata młodości
W Muzeum Ziemi Chełmskiej od stycznia do kwietnia 2013 roku można oglądać
obrazy Simona Mondzaina, urodzonego
w Chełmie, przedstawiciela polskiego
nurtu École de Paris. Wystawa jest pierwszą tak szeroką i znaczącą prezentacją
twórczości wybitnego malarza w jego
mieście rodzinnym. W wymiarze symbolicznym zwraca uwagę współczesnych na
artystę – obywatela świata, przypominając jego związki z Chełmem.
We wspomnieniach z dzieciństwa,
zapisanych w jego pamiętniku, zachowanym do dzisiaj w Paryżu i użyczonym na
niniejszą wystawę przez córkę artysty,
odnajdujemy wiele ciekawych informacji
przybliżających mam jego pobyt w Chełmie. Wspomnienia w języku polskim spisywane w 1913 roku we Francji (w Doëlan
w Bretanii) są źródłem wiedzy na temat
jego pochodzenia, początkowej edukacji
i rodzącego się pragnienia zostania rzeźbiarzem.
Szamaj (Szymon) Mondszajn (później
zmienił nazwisko na Simon Mondzain)
nie znał dokładnej daty urodzenia, pamiętał tylko, że rodzice często sprzeczali
się co do jego wieku, ojciec mówił, że
syn urodził się w pierwszym dniu Sukkot
(Święta Szałasów zwanego też Kuczki)
15 października 1890 roku, a matka twierdziła że wcześniej. Stąd w różnych jego
dokumentach pojawiał się rok urodzenia – 1888, albo 1887, albo 1890. Ojciec
Szamaja Mondszajna był synem bardzo
pobożnego Żyda, Talmudysty, w młodym
wieku został sierotą i wychowywał się
u bogatego krewnego, który miał sklep
rymarski w Lublinie, tam też wyuczył się
rzemiosła – rymarstwa. Był bardzo dobry, ale i bardzo uparty, i hardy, niczemu
się nie poddawał. Matka natomiast była
córką wiejskiego Żyda. Około 1893 roku
rodzina Szamaja mieszkała w suterenie
kamienicy właściciela Berysza Kupfera,
przy ulicy Lubelskiej w Chełmie.
Rodzice bardzo troszczyli się o niego
w obawie, że mogliby go utracić, tak jak
jego dwóch starszych braci przedwcześnie zmarłych. Wynajęli nianię do pielęgnowania i przesadnie dbali o odżywia-

Mondzain ze szkicownikiem, ok. 1916,
jako żołnierz Legii Cudzoziemskiej

nie malca, co doprowadziło do tego – jak
wspominał po latach – że był zbyt gruby
w tym okresie, kiedy zaczął uczęszczać
do chederu po ukończeniu trzech lat.
W pierwszym chederze prowadzonym
przez Jankiela Sznorera uczył się alfabetu hebrajskiego, czytania i modlitwy. Kiedy ukończył siedem lat, rodzice przenieśli
go do chederu mełameda Izaaka Barana,
gdzie poznawał Biblię i fragmenty Talmudu z komentarzami Rasziego (Raszi
– hebrajski akronim od pierwszych liter
słów: „Rabenu Szlomo Jicchaki” – autor
najważniejszych komentarzy do Biblii
i Talmudu, żyjący w latach 1040-1105).
Szamaj Mondszajn w swoim pamiętniku barwnie naszkicował opis miejsca
początkowej nauki w Chełmie. Cheder
(w języku jidysz: chejder, chajder) mieścił
się przy brudnej uliczce, zamieszkałej
tylko przez biednych Żydów i rabina mia-

w Chełmie

w „etl-betel”, uczyli się krótkich piosenek,
rysowali, lepili z gliny fantastyczne figurki.
Sam przyznawał się do tego, że starał się
kaligrafować i rysować bardzo staranne,
bo kiedy inne dzieci rysowały postać człowieka schematycznie, on dążył do przedstawienia figury bardziej realistycznie.
Najczęstszym motywem jego wczesnych
rysunków była dorożka z profilu z koniem
i wiernie odwzorowaną uprzężą. Interesował się także muzyką, chciał grać na
skrzypcach. Z nutką żalu napisał później
w pamiętniku: ojciec mój widząc moje wysiłki przy pracy i starania się znalezienia
prawdziwych tonów, był mną zachwycony, że chciał mię uczyć grać jak przystoi
mieszczańskiemu synowi, ale niestety,
uczony… kupiec odradzał, że jestem za
młody i tym się już skończyło.
We wspomnieniach z dzieciństwa zachował się bardzo interesujący opis mia-

Port w Algierze – widok z tarasu, 1937, olej, płótno.
Kolekcja Marka Roeflera

steczka, w starym drewnianym parterowym domu, będącym własnością kilku
wspólników. Wchodziło się przez starą
drewnianą bramę, mieszczącą kuźnię,
na podwórze ze śmietnikiem pośrodku
i oficyną, w której znajdowała się stajnia
dla koni dorożkarskich, obora dla krów,
a pomiędzy nimi pomieszczenie chederu.
Mała sień prowadziła do niewielkiej izby
będącej jednocześnie miejscem do nauki
i kuchnią, sypialnią oraz jadalnią mełameda. Codziennie rano o 9.00 do domu Szamaja przychodził belfer, pomocnik mełameda, który pomagał chłopcu umyć się
i ubrać oraz odmówić modlitwę. Następnie o godz. 10.00, zabierając po drodze
inne dzieci żydowskie, prowadził do chederu. Grupa uczniów liczyła do 50 chłopców, których wiek nie przekraczał 7-8 lat.
W izbie było ciasno i bardzo duszno,
i – jak po latach wspominał autor pamiętnika – „zdawało się że się wchodzi do
klatki małych bawiących się piesków” (...).
„Uczenie, dla ogółu dzieci było wprost
męką – nawet dla najzdolniejszych
– choć takich nie było w tych warunkach”. W tym „zakładzie nauki” chłopcy
w wolnych chwilach bawili się sznurkami

sta, który warto przypomnieć: Najładniejsza ulica prowadziła do „Soboru”, który
stał na szczycie góry naszego miasteczka.
Z obu stron ulicy rzędem wsadzone były
młode drzewa – akacje i kasztany, na tle
piętrowych domów, które zarozumiale się
podnosiły (...) Gdzie niegdzie jaki stary na
różowo pomalowany parkan uśmiechnięty
wyglądał, że też do zaszczytnych należy
– w ogóle nasze miasteczko żyło głównie
z wielkiej ilości urzędników państwowych
tam nadesłanych – żeby tę miejscowość
zrusyfikować – więc, nic dziwnego, że się
mierzyło wszystko od „zaszczytu”. U stóp
góry po lewej stronie obficie zadrzewiony
był mały ogród, gdzie też był klub oficerski, a szerokie schody prowadziły na górę
– bujnej zieloności i pięknych drzew, które prowadziły na sam szczyt do samego
„Soboru” o stylu – o ile sobie przypominam, zdaje mi się – barokowym, a kopuły
te bizantińskie złocone banie błyszczały.
Z samej góry piękny widok rozlegał się na
całe miasteczko i okolicę. Różnorodność
pól, a miejscami jaki biały domek sterczał
albo młyn, a między tymi mała rzeka, jak
wąż się wiła, naokoło wszystkiego gęste
stare lasy jak koronowy pierścień obej-

Mondzain w swojej paryskiej pracowni,
lata 60. XX wieku

mowały – całość robiło wrażenie, dziwnie oryginalnego gobelinu z XVI wieku
według jakiegoś obrazu flamandzkiego.
Wiele o tym powiedzieć nie mogę, będąc ubrany w długiej kapocie, nie wolno
mi było na tę górę wejść – wkradając się
czasami narażony byłem na bezlitosne
obijanie i dalej: muzyka grała w Klubie
oficerskim, tłumy dzieci, matki z dziećmi,
młode dziewczęta, wszyscy stali w pewnej odległości od parkanu klubowego
i rozkoszowali się muzyką wojskową
– najlepszą naszego miasteczka.
Charakterystyczna dla opisów miejsc
z rodzinnego miasta zamieszczonych
przez młodego artystę w notatniku w 1913
roku jest dokładność, z jaką kreślił utrwalone w pamięci widoki. Równie barwnie
przedstawił obraz swojego drugiego chederu, który mieścił się gdzieś przy ulicy
Pocztowej zabudowanej drewnianymi, ze
starości chylącymi się ku ziemi domami.
Przechodził on ze swoim nowym belfrem
szerokimi, drewnianymi schodami wiodącymi do „Nowej dzielnicy” - „Naje Cał”
(nazwa ulicy Pocztowej) i kierował się
w stronę domów sąsiadujących z ogrodem rosyjskiej szkoły nauczycielskiej.
Z ulicy Pocztowej przez drewnianą,
czerwoną bramę wchodził na podwórko, wokół którego stały trzy stare drewniane parterowe domy pomalowane na
biało, z szaro-czerwonymi okiennicami
i oknami ze starymi szybami w różnych
odcieniach, miejscami popękanymi, poklejonymi papierem, albo zapchanymi
poduszką. Dachy kryte gontami (drewnianymi dachówkami) porośnięte były
pięknym zielonym mchem. W jednym
z tych domów z czerwonymi drzwiami
znajdował się cheder. Wchodziło się do
pokoju, w którym pośrodku stał duży stół,
pod oknem ława-łóżko i dalej drugie łóżko
wysoko pościelone, obok drzwi pobielony
komin opatrzony kapą, stołek z dzieżą do
chleba i garnki na smalec, bowiem mełamedowa handlowała gęśmi i smalcem.
A nowy mełamed o groźnym wyglądzie
był kohenem (z pokolenia kapłanów).
W tym malowniczym otoczeniu zgłębiał
wiedzę religijną wraz z kilkunastoma kolegami młody Szamaj. W tym czasie oprócz
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Studia artystyczne

Rodzinne miasto opuścił w 1903-1904
roku i wyjechał do Warszawy, gdzie początkowo pracował jako rymarz, a później retuszer fotografii. Podczas strajku
polskich uczniów i studentów, którzy
domagali się prawa do nauki w polskich
uczelniach, w 1905 roku został aresztowany przez policję carską i uwięziony
w warszawskiej Cytadeli. Tam poznał
braci Mieczysława i Stefana Dąbkowskich, działaczy niepodległościowych
należących do nielegalnej Polskiej Partii
Socjalistycznej, którzy pomogli mu w rozwoju jego zainteresowań artystycznych.
To dzięki wsparciu rodziny Dąbkowskich,
u której zamieszkał, rozpoczął studia
w warszawskiej Klasie Rysunkowej,
a później w Szkole Sztuk Pięknych
w pracowni malarstwa Kazimierza Stabrowskiego. Następnie wyjechał do Krakowa, a uzyskane od gminy żydowskiej
stypendium, pozwoliło mu na studiowanie
malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych,
w klasie Józefa Pankiewicza.
Szamaj Mondszaj rodem z Chełma
okazał się bardzo zdolnym uczniem. Na
świadectwie z Akademii krakowskiej w
drugim półroczu roku szkolnego 1911/12
otrzymał z rysunków i z malarstwa noty
bardzo dobre oraz nagrodę na Wystawie,
medal srebrny (ponownie) – rektorem
uczelni był Konstanty Laszczka. Podczas
studiów w Krakowie nawiązał przyjaźń
z malarzami Janem Hrynkowskim, MojWidok z pracowni artysty, 1947, olej, płótno.
Kolekcja prywatna w Paryżu

żeszem Kislingiem i Wacławem Zawadowskim. Udało mu się także zdobyć
stypendium na wyjazd do Paryża w 1909
roku (przebywał tam przez osiem miesięcy). Do Francji drugi raz wyjechał razem
z Mojżeszem Kislingiem w 1911, a od 1912
roku osiedlił się tam na stałe. Wystawiał
swoje obrazy w galeriach paryskich, debiutował w Paryżu w 1913 roku na Salonie Niezależnych. Swoje umiejętności doskonalił pod kierunkiem André Dereina,
także wykonując kopie obrazów wielkich
mistrzów w Luwrze, takich jak Gustave
Courbet i Eugène Delacroix. Fascynowała go twórczość Rambrandta, Vermeera
i Goi. Dużo podróżował, był w Szwajcarii,
Hiszpanii, w Bretanii i na południu Francji

Otwarcie wystawy w Muzeum w Chełmie 14 stycznia 2013.
Od prawej: Marek Roefler, Artur Winiarski – komisarz wystawy,
Stanisław Mościcki – zastępca Prezydenta Miasta Chełm

foto: Grzegorz Zabłocki

nauki, zabaw, rysowania i kombinacji jakby to z desek wykonać skrzypce, jego
głównym zajęciem było czytanie książek
historycznych, fantastycznych i religijnych. Chciał zostać skulptorem, a kiedy
oznajmił o swoim zamiarze rodzicom
i gdy oni to zrozumieli, przeklinali się, że
wychowują syna na bałwochwalcę, co
bożków robić będzie (w: Simon Mondzain. Mistrzowie École de Paris, Warszawa
2012, s. 57). Niewątpliwie przyczyniło
się to w znacznym stopniu do powzięcia
decyzji opuszczenia domu rodzinnego
przez kilkunastoletniego chłopca.

Saint-Paul-de-Vence, 1923, olej, płótno.
Kolekcja prywatna w Paryżu

w Burgundii, Prowansji, Owerni, przez
wiele lat mieszkał w Algierii.

Wystawa obrazów
– symboliczny powrót artysty
do Chełma
Na wystawie w chełmskim muzeum
zaprezentowano ponad 100 dzieł Simona
Mondzaina pochodzących z prywatnych
kolekcji w Polsce i we Francji oraz obraz olejny - Akt z kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Przedstawione zostały
tutaj prace z różnych
etapów twórczości artysty, między innymi
dwa rysunki z 1907
roku z okresu studiów
w Warszawie – Portret
brodatego mężczyzny
i Portret kobiety oraz
w Krakowie – rysunek
Portret
mężczyzny,
prawdopodobnie Leona Wyczółkowskiego.
Następnie kompozycje
malowane we Francji,
między innymi Barka
Dantego kopia obrazu
Delacroix, pejzaże malowane pod wpływem
Paula Cézanne’a jak
Pejzaż z francuską flagą, Saint-Paul-de Vence, obrazy w konwencji
określanej jako prekubistyczna, bliskie go-

tyckiej fazie w malarstwie Deraina, Głód,
Studium przygotowawcze do obrazu św.
Franciszka, Mężczyzna z listem (Paradoks) i z wczesnego okresu twórczości
Portret poety Paula Aeschimana, Portret
malarza Henryka Haydena.
Eksponowane są także szkice z okresu I wojny światowej przedstawiające
portrety żołnierzy z Legii Cudzoziemskiej,
a później Armii Polskiej zwanej Błękitną
Armią (od koloru mundurów żołnierzy)
oraz rysunki – Polski żołnierz, Pro Patria.
Dużą część ekspozycji zajmują pejzaże
przedstawiające uproszczone, syntetyczne widoki z podróży na południe
Francji, m.in. z SaintPaul-de Vence, Collioure,
Solliès-Pont, Solliès-Ville,
Toulonu, a także z pobytu
w Algierii – Villa w Bouzareh, Villa Maiheddine,
Admiralicja w Algierze,
Port w Algierze – widok
z tarasu, Ghardaïa, Bazylika Notre Dame d’Afrique
w Algierze, kompozycje
figuralne o orientalnym
zabarwieniu – Jamina,
Beïtoun, Przebudzenie
młodości (Toaleta panny
młodej).
W Algierii Mondzain poznał swoją przyszłą żonę
Simone Lemaire, która
po studiach medycznych
w Paryżu prowadziła la-

boratorium w Algierze. Jej portrety, jak
również dwóch jego córek Marie-Lise,
Portret Lisette oraz Marie -José, Portret
Joujou można oglądać również na chełmskiej wystawie.
Wśród eksponowanych obrazów wyróżniają się martwe natury. W tej grupie
jest Głowa młodej dziewczyny (Martwa natura), obraz który był wystawiany w Paryżu na Salonie Niezależnych
w 1913 roku, a dzisiaj po stu latach od paryskiego debiutu artysty publiczność może
zobaczyć tę kompozycję w Chełmie.
W katalogu wystawy Ewa Bobrowska
napisała: Artysta uprawiał z jednej strony malarstwo, które nazwać można „powszednim” odbijającym otaczającą go
rzeczywistość, na które składają się pejzaże, portrety i martwe natury, z drugiej
zaś malarstwo o charakterze filozoficznoalegorycznym. Ten drugi nurt na wystawie obrazuje Arlekin, którego kompozycję
w sposób interesujący interpretuje autorka tekstu katalogu.
Warto wybrać się na chełmską wystawę, aby obejrzeć wszystkie te obrazy,
a wśród nich jedno z najważniejszych dzieł
Mondzaina, kompozycję o charakterze
symboliczno-alegorycznym pt. Duch Zła.
Simon Mondzain w 1923 uzyskał obywatelstwo francuskie, zmarł w Paryżu 30
grudnia 1979 roku.
Krystyna Mart

Akt (Alina), 1959, olej, płótno.
Kolekcja Marka Roeflera
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Twórcy Ziemi Chełmskiej

Konstanty Prożogo (1922-2008)

Zmarły przed blisko pięciu laty Konstanty Prożogo (dokładnie 9 czerwca
2008 r.), kojarzony jest przez mieszkańców Chełma przede wszystkim jako regionalista. Rzeczywiście, będąc wieloletnim działaczem Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej, Ligi
Ochrony Przyrody i Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami, znany był jako niestrudzony badacz przeszłości Chełma i ziemi
chełmskiej oraz autor licznych publikacji
poświęconych historii, obiektom zabytkowym i przyrodniczym regionu. Efektem tej
ponad czterdziestoletniej aktywności był
imponujący dorobek w postaci książek,
przewodników, folderów, informatorów
krajoznawczych oraz blisko 350 publikacji
prasowych o różnorodnej problematyce,
pozwalający na umieszczenie Konstantego Prożogo wśród kontynuatorów tak
wybitnych chełmskich krajoznawców, jak
Kazimierz Janczykowski i Stanisław Skibiński. Podobnie zresztą jak wymienieni
poprzednicy był również zaangażowanym
działaczem społecznym, a także przewodnikiem turystycznym i kolekcjonerem.
W ramach wielorakiej
aktywności, ujawniał
często dosyć niezwykłe zdolności. Udział
w tworzeniu projektów odznak rajdowych (właściwie oznak
według przyjętej przez Konstantego Prożogo nomenklatury), sztandarów, medali
i pomników, świadczył z jednej strony o
bogatej wiedzy z zakresu heraldyki, sztuki i ikonografii, a z drugiej strony o dużych
zdolnościach plastycznych. I chociaż

tego rodzaju działalność pozostawała
niewątpliwie w cieniu wyraźnie dominującej roli regionalisty i publicysty, to jednak
spory dorobek w tym zakresie, pozwala
na traktowanie Konstantego Prożogo
również jako artysty.
Droga Konstantego Prożogo do Chełma i tak niezwykłej pozycji, była skomplikowana i długa. Urodzony 21 listopada
1922 r. w kolonii Kulik w województwie
nowogródzkim, gdzie jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, przed wybuchem II wojny światowej zdołał jedynie
rozpocząć naukę w szkole budowlanodrogowej w Baranowiczach. W 1943 r.
został zaprzysiężony jako żołnierz Armii
Krajowej i uczestniczył w działalności
konspiracyjnej. Po rozbrojeniu oddziałów
AK i próbie wcielenia do Armii Czerwonej, trafił do kompanii prowadzącej roboty
porządkowe i następnie pod koniec 1944
r. został włączony do formacji Wojska
Polskiego na Podlasiu. Po ukończeniu
Oficerskiej Szkoły Piechoty został awansowany do stopnia podporucznika i służył
jako instruktor podchorążych. W 1946 r.
został skierowany do 7 Oddziału Wojsk
Ochrony Pogranicza w Chełmie. Rok
później, w związku z nawiązaniem współpracy ze strukturami Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, został aresztowany
i skazany na 15 lat więzienia. Spędził w
więzieniu ponad 7 lat, z tego 5 w ciężkim
zakładzie karnym we Wronkach. W 1955
r. powrócił do Chełma i rozpoczął pracę
w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń
w Chełmie, gdzie przepracował 31 lat.
W trakcie pracy ukończył Zawodowe Studium Administracyjne
na Wydziale
Prawa UMCS
oraz studia
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra
administracji. Równocześnie rozpoczął
aktywność społeczną. W 1961 r. został
członkiem Stowarzyszenia Miłośników
Ziemi Chełmskiej, w którym przez wiele
lat pełnił funkcję skarbnika i przewodniczącego Sekcji Krajoznawczej. W 1972
r. wstąpił do Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, w którym przez szereg lat piastował funkcje:
skarbnika, wiceprezesa i prezesa Zarządu Wojewódzkiego PTTK. Jako członek

PTTK uzyskał uprawnienia społecznego
opiekuna zabytków, instruktora krajoznawstwa regionu, przewodnika terenowego, przodownika turystyki pieszej
i kajakowej. Był również członkiem Polskiego Towarzystwa Archeologicznego
i Numizmatycznego, Ligi Ochrony Przyrody, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,
Polskiego Związku Filatelistów, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody
i Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej. W 1981 r. został członkiem
Grupy Literackiej „Pryzmaty”.
Zdolności artystyczne Konstantego Prożogo najwcześniej ujawniły
się w ramach działalności w PTTK. Na
potrzeby organizacji
zaangażował
się
w
przygotowanie
oznak turystycznych. Pierwsze projekty
powstały w 1970 r. i były przeznaczone
dla uczestników Rajdów: Słowików, Jesiennego i Parasolowego. Jego pomysły
przypadły do gustu chełmskim turystom,
toteż wkrótce stał się prawdziwym monopolistą w zakresie projektowania oznak,
przygotowując propozycje do niemal
wszystkich imprez Oddziału PTTK
w Chełmie, a także odznaki okazjonalne.
Taką rolę wypełniał do lat dziewięćdziesiątych. Jego projekty, przyciągające
uwagę kolekcjonerów do dzisiaj, były
doskonale przemyślane i pełne trafnie
wybranych szczegółów. Prezentowały
obiekty zabytkowe, wydarzenia historyczne (poprzez charakterystyczną
ikonografię) oraz obiekty przyrodnicze
(np. chronione gatunki roślin i zwierząt).
Na potrzeby PTTK projektował również
plakietki i stemple rajdowe. Konstanty
Prożogo szczególną rolę odegrał również w przygotowaniu, popularnych
w całej Polsce, chełmskich wydawnictw
medalierskich, zainicjowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej w 1969 r. i kontynuowanych przede
wszystkim przez Oddział PTTK w Chełmie. Wprawdzie autorami projektów byli
znani polscy medalierzy (m.in. Edward
Gorol, Jerzy Jarnuszkiewicz), jednak to
właśnie Konstanty Prożogo najczęściej
sugerował tematykę kolejnych medali,

Schuchardt, Bąk, Łęcki
DKF Rewers zaskoczył fanów filmu kilkoma dobrymi pozycjami – w lutym na projekcji
w Chełmie gościł Tomasz Schuchardt, filmowy
Fokus z „Jesteś Bogiem” Leszka Dawida, kultowego obrazu, który jest swego rodzaju zapisem
codziennego życia Magika, Rahima i Fokusa
z czasu, gdy tworzyli Paktofonikę. Tymczasem
w marcu w klubie odbyło się spotkanie z krótkim metrażem – Dominik Bąk, aktor z Chełma
rodem w dwóch ciekawych rolach: „Grudniowe
rozmowy” i „Imperator”. Po seansie oczywiście
odbyło się spotkanie z aktorem i reżyserem
Konradem Łęckim. 			
wz

przygotowując odpowiednią dokumentację historyczną, a także proponując
konkretne rozwiązania ikonograficzne.
Dzięki tej współpracy przygotowano ponad 120 wydawnictw medalierskich, sygnowanych przez różnorodne instytucje
i prezentujących postacie i wydarzenia
z historii Polski oraz osoby związane
z Chełmem i ziemią chełmską. Swoje
zdolności plastyczne wykorzystywał
również do projektowania sztandarów,
przede wszystkim dla chełmskich szkół,
ale również dla licznych organizacji.
W tej dziedzinie w doskonały sposób
łączył wiedzę historyczną i znajomość
stosownej symboliki. Jego projekty, bardzo szczegółowe i dokładne, świadczyły
również o dużej wiedzy z zakresu techniki wykonania sztandarów. Konstanty
Prożogo uczestniczył także w tworzeniu
pomników, z jednej strony jako członek
różnorodnych komitetów uczczenia ważnych wydarzeń i postaci historycznych,
a z drugiej jako autor konkretnych projektów. W tym przypadku również bazował
na swojej gruntownej wiedzy historycznej
oraz znajomości ikonografii historycznej.
Wszystkie
wymienione
działania, stanowiące niewątpliwie mniej
znaną
sferę
aktywności Konstantego Prożogo, pozwalają umieścić Jego wśród wybitnych
twórców ziemi chełmskiej, również w wymiarze jak najbardziej artystycznym. Ten
nieznany aspekt jego wielorakiej działalności, został po raz pierwszy przedstawiony na wystawie „Konstanty Prożogo
i jego pasje”, przygotowanej przez Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w 2009 r. Obok sztandarów,
medali i odznak turystycznych, zaprezentowano na niej rysunki i rzeźby, przechowywane do tej pory w zaciszu domowego
archiwum i powstałe w czasach, kiedy
Konstanty Prożogo jeszcze nie wkroczył
na drogę regionalisty i publicysty. Te
skromne dzieła również świadczyły o dużej wrażliwości i zdolnościach plastycznych. Dzięki tym predyspozycjom mogły
powstać wszystkie wymienione dzieła
plastyczne, stanowiące ważną część dorobku artystycznego Ziemi Chełmskiej.
Zbigniew Lubaszewski

9

Teatr

Teatr
prawdziwy
czyli o premierze Teatru Ziemi Chełmskiej
Mamy znowu teatr w Chełmie, prawdziwy teatr, dobry teatr, artystycznie
dojrzały, pomysłowo twórczy, pracujący na poziomie teatru zawodowego,
nasz teatr – Teatr Ziemi Chełmskiej!
Jeżeli muszę użyć przymiotnika amatorski – w przypadku teatru z Chełma
amatorski oznacza „teatr wysoki”, teatr z najwyższej półki – kontynuujący
tradycje jednego z najstarszych amatorskich teatrów w Europie (powstałego w 1906 roku, reaktywowanego
w 2010 roku).
Teatr Ziemi Chełmskiej doskonale wpisał się w nową rzeczywistość kulturową
Chełma, w całokształt życia teatralnego,
podjął w dotychczasowych pięciu spektaklach (Radcy pana radcy M.Bałuckiego,
Opowieść Wigilijna Ch. Dickensa, Panna
Maliszewska G. Zapolskiej, Kot w butach
na podstawie scenariusza Z. Laurentowskiego) – bardzo udanie – trud kształtowania własnego oblicza artystycznego,
opartego przede wszystkim na umiejętnościach jego obecnych twórców oraz ich
ambicjach zawodowych (teatralnych), na
realizowaniu podstawowych powinności
teatru w wymiarze humanistycznym, uniwersalnym, poszukującym, prezentując
w mozaice swego repertuaru najżywotniejsze wartości sztuki scenicznej.
Wszystkie te walory chełmskiego teatru
odnajdziemy w sztuce Michała Walczaka
pt. Polowanie na łosia (reżyseria Bogusław Byrski), którego premiera odbyła się
24 lutego 2013 roku w Chełmskim Domu
Kultury. Aktualnie sztuka ta wystawiana
jest w kilku teatrach w Polsce i zagranicą.
Jej chełmska wersja sceniczna jest do-

wodem nie tylko artystycznej dojrzałości
i odwagi chełmskiego teatru, jej reżysera
i aktorów, ale miernikiem wartości tego
teatru w ogólnopolskiej i światowej konfrontacji teatralnej.
Polowanie na łosia w repertuarze teatru chełmskiego jest pewną nowością
programową, jest nawiązaniem do powszechnego trendu ukazywania – nie
tylko w teatrze – zakłamanych obszarów
PRL-skiej przeszłości i ludzi, którzy tworzyli ponurą rzeczywistość tamtego czasu. Ironia i groteska, kabaretowe wręcz
przerysowanie - przyjęcie takiej konwencji sztuki – spektaklu w typie komediowym – wymagało od zespołu wysokich
umiejętności, żeby wartkie tempo akcji,
zmieniający się nastrój, spiętrzanie humoru w poszczególnych scenach, karykaturalna optyka scen erotycznych, groteskowy koloryt przedstawienia, komizm
sytuacyjny i językowy nadawały przedstawieniu dynamikę, pobudzały widzów
do refleksji i reakcji, często żywiołowych
i spontanicznych,co też następowało
w postaci wybuchów licznych salw śmiechu i rozbawienia publiczności.
Podkreślmy więc, że to, co wyreżyserował Bogusław Byrski, aktor Teatru im.
H. Ch. Andersena w Lublinie, zaaranżował muzycznie Marcin Tywoniuk, przygotował wokalnie Bartek Kazimierczak i inni
(Grzegorz Skibiński – światło, Tomasz
Kodeniec – inspicjent, Aneta Bedynek
i Alicja Kowalczyk – charakteryzacja,
Robert Dadas i Izabela Barańska – grafika plakatowa), zrealizował mistrzowsko
5-osobowy zespół aktorski: parę trzydziestolatków grali: Basia Szarwiłło (Eli-

za) i Sławomir Czarnota (Konrad); ich rodziców Magda Pick (Myszka) i Zbigniew
Moskal (Romuald); byłego kochanka
Elizy Łukasz Szymanek (Past).
Aktorzy ci stworzyli postacie niezwykle barwne, złożone, wieloznaczne, bardzo zindywidualizowane, a ich
aktorstwo zaliczyłbym do aktorstwa
najwyższej próby.
Wykorzystywanie
wszechstronnych możliwości słowa
i teatralnego znaku, budowanie poprzez
fabularny układ zdarzeń charakterystycznych osobowości granych przez
siebie postaci – to fascynujący proces
dojrzewania tych ludzi do zawodowego
aktorstwa, tworzenia teatru nieoderwanego od człowieka w jego psychicznej
i cielesnej postaci, to zamierzony proces
ukazywania współczesnego człowieka
widzowi indywidualnemu, świadomie wybierającemu repertuar teatralny.
Mnie najbardziej poruszyło aktorstwo
Zbigniewa Moskala i Barbary Szarwiłło,

co przy wysokim poziomie aktorstwa
Sławomira Czarnoty, Magdy Pick i Łukasza Szymanka, stawia tych aktorów na
wyżynach teatralnego kunsztu. Odtwórcy postaci Romualda (Zbigniew Moskal)
i Elizy (Barbara Szarwiłło) ukazują ich
w wielu psychologicznych i fizycznych
wcieleniach, budują bezbłędnie głębię
ich psychiki, odtwarzają ich moralne
zakłamanie, przewartościowanie pojęć
dobra i zła, ich życie ponad prawem i
etyką, naturalistyczne, sprzeczne z ludzką naturą postępowanie, nieograniczone
żadnymi nakazami i ograniczeniami.
Różnorodność i harmonia środków wyrazu, oraz ogrywanie przestrzeni, autentyzm twórczy, wykorzystywanie na
scenie dopasowanej do treści scenografii
i jej teatralnych znaków, wzmacnianie
jakościowe wizualnych efektów przedstawienia, wyraźnie i konsekwentnie
realizowany własny styl aktorstwa – to
najatrakcyjniejsze dla widza atrybuty ich
gry aktorskiej.
Zbigniew Waldemar Okoń
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Chełmski rynek wydawniczy

Adam Puławski,
W obliczu Zagłady.
„W
obliczu
Zagłady” Adama
Puławskiego to
książka, która
ukazuje, kiedy
i w jaki sposób
ZWZ-AK, delegatura i rząd polski zdobywały
informacje o masowych mordach na ludności żydowskiej.
Autor zastanawia się, jak rozumiano nadchodzące wiadomości i kiedy powstała
świadomość, że jest to zorganizowana
i totalna akcja Zagłady. Celem pracy
jest również zbadanie, czy przesłanie
danej informacji do Londynu wynikało
z przyjętych procedur, czy była to wysyłka „celowa”, np. jako specjalny raport lub
depesza, czy w końcu była to świadoma
metoda przeciwstawienia się mordom,
wreszcie – jak do tych informacji podchodziły polskie władze w Londynie.
„W obliczu Zagłady” ma odpowiedzieć
ma pytania, czy władze podziemne
i emigracyjne dopuszczały inną formę
reakcji, np. oddziaływanie na postawy
i postępowanie polskiej ludności, moralne
wspieranie ofiar, a nawet podjęcie czynnej akcji. Autor przedstawia uwarunkowania, które miały wpływ na podejmowanie
decyzji w tzw. kwestii żydowskiej: np. poglądy członków ZWZ-AK, pracowników
delegatury i pośrednio działaczy partii
politycznych oraz członków rządu i Rady
Narodowej.
Książkę można kupić w Instytucie
Pamięci Narodowej Oddział Lublin, ul.
Szewska 2, tel. 081 53 63 467
Warto zaznaczyć, że książka Adama
Puławskiego „W obliczu Zagłady” zyskuje
bardzo pozytywne recenzje w środowisku

badaczy. W 2010 roku Grzegorz Motyka,
jeden z najbardziej znanych polskich
historyków w recenzji zamieszczonej
w „Newsweek. Europa” nazwał książkę
historyka z Chełma „jedną z ważniejszych
pozycji na temat stosunku polskiego
Podziemia do Holocaustu”. Rok później
David Engel, światowej sławy historyk
zajmujący się stosunkami polsko-żydowskimi w najważniejszym polskim periodyku o Holocauście pt. „Zagłada Żydów.
Studia i Materiały” umiejscowił książkę
Puławskiego w historiografii światowej.
Jednocześnie pisał, że „publikacja ta wypełnia istotne luki informacyjne widoczne
w poprzednich opracowaniach, a w niektórych przypadkach skłania nawet do
skorygowania wcześniejszych poglądów”
w kwestii informowania świata o Zagładzie, dodając, że książka „jest wolna od
powszechnej tendencji do wysnuwania
z badań historycznych odnoszących się
do niewielkiej liczby epizodów uogólnionych wniosków o tym, w jaki sposób
polskie (czy jakiekolwiek inne) społeczeństwo jako całość powinno być postrzegane przez siebie oraz przez innych”.
W 2013 roku ukazała się też recenzja autorstwa Theodore R. Weeksa w jednym
z najważniejszych angielskojęzycznych
periodyków o Zagładzie pt. „Yad Yashem
Studies”. Weeks uznał, że książka „Adama Puławskiego „W obliczu Zagłady” na
wiele sposobów prezentuje najlepsze
aspekty polskiego piśmiennictwa ostatnich lat”. Natomiast Stephan Lehnstaedt
w recenzji w niemieckim „Sehepunkte”
uznał, że książka Puławskiego powinna
zostać przetłumaczona.
Warto też dodać, że w najnowszym
numerze jednego z najważniejszych periodyków po angielsku traktującym o Zagładzie pt. „Holocaust Studies: A Journal
of Culture and History” chełmski historyk
zamieścił artykuł pt. „The Polish Govern-

A pod „Strzechą u Wojciecha”

Dyjak, Kasprzycki, Bukartyk,
Zychowicz, Kleyff
w cyklu „12 Gniewnych”
Kameralne koncerty w klimatycznym barze okazały się świetną
propozycją na sobotnie wieczory. Cztery kolejne koncerty okazały
się sukcesem – sala pękała w szwach i nie zdarzyło się, żeby artysta
schodził ze sceny bez bisów.

ment-in-exile in London, the Delegatura, the Union of Armed Struggle-Home
Army and the Extermination of the Jews”.
Cały numer poświęcony jest stosunkowi rządów na uchodźstwie do Zagłady.
O polskim rządzie pisze tylko dwóch
historyków; obok Puławskiego, tekst zamieszcza jeszcze Dariusza Stoli, uznany
w Polsce historyk zajmujący się badaniem XX wieku. 		
wz
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ISBN: 978-83-7758-256-5
„Malarstwo Mondzaina jest świadectwem
burzliwych losów artysty żyjącego w meandrach XX wieku. Determinująca jego
życiorys artystyczny wędrówka, na której
mapie znalazły się m.in.: Chełm, Warszawa, Kraków, Paryż i Algier, spowodowała,
iż Mondzain pozostawił po sobie bogatą
i wielowątkową spuściznę malarską, jak
również obfite i interesujące archiwalia”
– pisze Artur Winiarski we wstępie do
albumu, poświęconego życiu i twórczości
urodzonego w Chełmie artysty.
Publikacja do nabycia w cenie 70 zł
w sklepie muzealnym Zielona Witryna
przy ul. Lubelskiej 57/ róg Podwalnej
w Chełmie.

Domy bez głów
Na chełmskim
rynku
wydawniczym
pojawił
się
nowy tomik
wierszy autorstwa Danuty
Agnieszki
Kurczewicz
– chełmskiej
poetki należącej do Związku Literatów
Polskich i Chełmskiej Grupy Literackiej
„Lubelska 36”.
„Domy bez głów” to już piąty tomik
autorki, której oficjalny debiut literacki
odbył się w 2008 roku. W najnowszym
wydawnictwie znajdziemy ponad 60
utworów stanowiących artystyczną formę komentowania otaczającej poetkę
rzeczywistości i nawiązujących do wielu
wydarzeń natury społecznej, gospodarczej i kulturalnej.
- Domy bez głów to przekora do
absurdów i zła tego świata wyrażona
w formie poetyckiej mozaiki słów – mówi
Danuta Agnieszka Kurczewicz – Chociaż
mam świadomość, iż ta poezja nie jest
prostolinijnym i lekkim przekazem, mam
jednocześnie skromną nadzieję, iż każdy
czytelnik odnajdzie tam coś dla siebie.
Tomik wydało chełmskie wydawnictwo
„Tawa”. Ubarwiają go oryginalne i działające na wyobraźnię zdjęcia autorstwa
córki poetki – Moniki.
stron: 85
format: 21 x 13 cm
rok: 2012
wydawca: TAWA Chełm
ISBN:978-83-62638-57-4

Kari Amirian na zaproszenie
MDK Inspiruje! - w Chełmie
na zaproszenie Młodzieżowego
Domu Kultury wystąpiła Kari
Amirian - młoda polska wokalistka, kompozytorka i producentka.
Zadebiutowała albumem ‘Daddy
Says I’m Special’, który został
uznany przez dziennikarzy
i słuchaczy jako jeden z najciekawszych debiutów 2011 roku.
Uznawana za eksperymentatorkę, lubi mieszać gatunki, łą-

czyć i obserwować, co powstanie z zestawienia
akustycznych i elektronicznych brzmień. Jeszcze
przed wydaniem swojej pierwszej płyty miała
okazję współpracować z norweskim duetem Röyksopp. Zjawiskowa i niezwykła – takie wrażenia
wzbudza w publiczności Kari. Zauważona przez
Katarzynę Nosowską, została zaproszona przez
nią do udziału w tegorocznej edycji festiwalu
Męskie Granie. Wokalistka ma na swoim koncie
także występy na takich festiwalach jak: Open’er
Festival, Malta Festival, Re:Wizje, Slot Art Festival,
TranSVocale Festival oraz Free Form Festival. dk

Reklama

NOWY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW

Jeszcze przed datą 1 lipca br. każda
gmina w drodze przetargu wybierze jedną firmę, która będzie odbierała odpady
z wszystkich nieruchomości na danym
terenie. Z kolei właściciele nieruchomości zostaną obciążeni opłatą od zbierania odpadów, którą wnosić będziemy
wyłącznie do Urzędu Miasta, nie zaś
tak, jak dotychczas do firmy wywozowej
(MPGK). Za pieniądze z opłat gmina będzie finansować odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów, punkty zbiórki
selektywnej oraz administrację obsługującą cały system. W Chełmie zasada
ta dotyczyć będzie zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych
oraz instytucji publicznych.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta
Chełm z grudnia tego roku, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obliczana w oparciu
o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, zaś w przypadku nieruchomości niezamieszkałych
(przedsiębiorstwa, instytucje) w zależności od ilości i wielkości wywożonych pojemników. Stawka opłaty jest uzależniona
od sposobu, w jaki właściciel nierucho-

mości gromadzi odpady: selektywnie czy
nieselektywnie. W Chełmie opłata ta wynosić będzie 11 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady posegregowane oraz 16
zł od mieszkańca za odpady zmieszane.
Chcąc ponosić niższą opłatę właściciele nieruchomości powinni „rozdzielać” odpady na tzw. mokre, suche oraz
szkło. Do odpadów suchych powinny trafić np. papier, metale, tworzywa sztuczne,
tekstylia, odzież, obuwie, a do mokrych
– odpady kuchenne, resztki jedzenia, mokry papier, pampersy, rośliny domowe.
Oddzielnie gromadzić też należy popiół,
odpady zielone, wielkogabarytowe (stare
meble), budowlane, i tzw. odpady problemowe, wśród których wymienić należy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stare leki, zużyte oleje czy opony. W ramach
ponoszonej opłaty mieszkańcy Chełma
będą mieli także możliwość pozostawienia odpadów takich jak problematyczne,
zielone, popiół czy wielkogabarytowe
w punkcie selektywnego zbierania. Należy też przypomnieć, że w przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny, odpadów problemowych nie należy
wyrzucać do pojemnika na zmieszane odpady a dostarczyć do punktu zbiórki.

rząd spółdzielni lub wspólnoty). W dokumencie właściciele deklarują m.in. ilość
osób zamieszkujących (nie ma znaczenia
liczba osób zameldowanych) lub w przypadku przedsiębiorców ilość wytwarzanych odpadów poprzez wskazanie ilości
i wielkości pojemników.

Nowy system zbierania odpadów ma
na celu promocję rozwiązań proekologicznych dążących do segregacji odpadów, likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
a przede wszystkim skierowania odpadów
do miejsc, gdzie zostaną przetworzone
lub unieszkodliwione w sposób ograniczający obciążenie środowiska naturalnego.
Zmiana systemu zbierania odpadów została także wymuszona unijnymi zobowiązaniami, zgodnie z którymi coraz więcej
odpadów ma podlegać recyklingowi. Do
31 grudnia 2020 roku poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
ma wynieść, co najmniej 50 procent,
a poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych, co najmniej 70 procent. Aktualnie
recyklingowi podlega około 11 procent odpadów. Ustawa zobowiązuje gminy także
Podstawą wyliczenia opłat jest obowiąz- do zmniejszania ilości odpadów ulegająkowa deklaracja. Deklarację wypełniają cych biodegradacji w terminie do 16 lipca
i składają do Urzędu Miasta (do 15 2020 roku – do 35 procent wagi odpadów
kwietnia 2012 r.) właściciele nierucho- wytworzonych w 1995 roku.
mości zamieszkałych i niezamieszkałych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej (bloki, kamienice) obowiązek
ten spoczywa na zarządzającym (za-

Odpady odbierane przez firmę wywozową (od 1.07.2013)
SZKŁO
Butelki, opakowania po napojach i żywności, szklane
opakowania po kosmetykach, słoiki bez nakrętek,
itp.
POPIÓŁ
Pochodzący z gospodarstwa domowego popiół z
węgla i koksu oraz popiół
drzewny.
odbiór w okresie
1 października - 30 kwietnia

ODPADY SUCHE
PAPIER - PLASTIK - METAL - TEKSTYLIA
Plastikowe butelki po napojach (PET), środkach
czystości i kosmetykach, opakowania po produktach spożywczych (jogurtach, śmietanie), opakowania po mrożonkach, ciastkach, małe opakowania styropianowe, papier, tektura, gazety, książki,
czasopisma, opakowania z papieru, papier biurowy, puszki po
żywności i napojach, inne opakowania metalowe, opakowania
wielomateriałowe po napojach i mleku (tzw. kartonowe), torebki foliowe, zużyte
ubrania, buty, itp..

ODPADY MOKRE
Odpady pozostałe, w tym stałe odpady
kuchenne, resztki żywności, owoców i
warzyw, zepsuta żywność, fusy z kawy
i herbaty, zużyte ręczniki papierowe,
serwetki i środki pielęgnacji, artykuły
higieniczne, zmiotki, ceramika, itp.
ODPADY ZIELONE
Odpady pochodzące z pielęgnacji
przydomowych trawników i ogrodów,
takie jak trawa, liście, przycięte części
drzew i krzewów.
odbiór w okresie 1 maja - 30 września

Materiał promocyjny sponsora głównego wydania - PGO CHEŁM

W lipcu 2013 r. posiadacze nieruchomości
nie będą już mieli możliwości i konieczności wyboru firmy zajmującej się wywozem
odpadów. Zgodnie z nową ustawą zapłacą podatek śmieciowy i będą obsługiwani przez przedsiębiorstwo, które wskaże
gmina, wybierając je w drodze przetargu.
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Zapowiedzi imprez kulturalnych

Warto wiedzieć, warto być
14 Kwietnia
zaśpiewa dla Państwa w Chełmskim Domu Kultury Janusz Radek
- wokalista i aktor
teatralnych inscenizacji muzycznych

Leszek Możdżer

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie zaprasza do
zwiedzania wystawy „Las Borek w Chełmie. Zapomniane miejsce zbrodni hitlerowskich”, w siedzibie przy ul. Lubelskiej 57.
Wystawa „Las Borek – zapomniane miejsce zbrod- mie. Realizacja w ramach programu Ministra Kultury
ni hitlerowskich” została przygotowana w oparciu i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo kulturowe,
o wyniki prac chełmskich archeologów i historyków, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.
W ramach zadania przeprowadzono konserwaprowadzonych w ramach projektu Stalag 319. Pamięć,
zbrodnia, przetrwanie (obejmującego wykopaliska ar- cję 800 (wybranych spośród 7136 sztuk) zabytków
cheologiczne i konserwację wydobytych zabytków, wydobytych podczas prac archeologicznych przewystawę oraz publikację, składającą się z części hi- prowadzonych w 2011 roku w Lesie Borek, znajstorycznej, opisu wyników badań i katalogu zabytków dującym się na obszarze miasta Chełma, gdzie
archeologicznych), realizowanego przez Muzeum podczas II wojny światowej Niemcy dokonywaZiemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Cheł- li egzekucji jeńców radzieckich ze Stalagu 319
(ul. Okszowska), Polaków, Żydów i osób innych
narodowości. Prezentowane zabytki, pozyskane
w ramach wykopaliskowych badań archeologicznych, przeprowadzonych na tym terenie, są ich
świadectwem. Wystawa jest czynna do września br.
Dopowiedzenie historii znajdziemy na unikalnych,
starych fotografiach oraz dokumentach w sąsiednich
salach, na nowej wystawie czasowej „Chełm podczas okupacji 1939-1944”, którą można oglądać do
30 kwietnia 2013 r.
Oprac. Beata Mojska-Zając, Zofia Wasiuta

jest jednym z najwybitniejszych polskich muzyków
jazzowych. To pianista
światowej klasy, odważny
eksplorator i oryginalny
twórca, wyróżniający się
własnym językiem muzycznym.
Zapraszamy 12 maja na
koncert do Chełmskiego
Domu Kultury.

21 kwietnia o godz. 17.00
w Chełmskim Domu Kultury będzie gościć Teatr Ch. H. Andersena. W wykonaniu lubelskich artystów zobaczymy „Jasia
i Małgosię” spektakl wyreżyserowany na podstawie tekstów bra-

ci Grimm. Reżyserem spektaklu jest Zbigniew Lisowski (reżyser
i dyrektor Teatru Baj Pomorski w Toruniu), który sprytnie połączył
różne konwencje teatralne – grę lalkami i żywym, planem. Do
tego obrotowa scena, piękna muzyka, scenografia. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć w Chełmskim Domu Kultury.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w Chełmskim Domu Kultury.

Łoś po raz czwarty!!!

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 Kaczmarskiego ul Lwowska 34.

18 maja o godz. 18.00 po raz czwarty zapraszamy na spektakl
„Polowanie na łosia” Teatru Ziemi Chełmskiej.
„Polowanie na łosia” Michała Walczaka to współczesna czarna komedia
romantyczna o parze trzydziestolatków, którzy są o krok od podjęcia
decyzji o wspólnym życiu. Uroczystą kolację zaręczynową
poprzedza wizyta byłego
kochanka i terapeuty
głównej bohaterki – od
tego momentu historia
zaczyna się poważnie
komplikować...
Bilety w cenie 20 zł
do nabycia w ChDK.
Fot. Robert Dadas

