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48 fotografii tworzy niezwykłą wystawę „Chełm. Rok po roku”, która za-
inaugurowała działalność Galerii Nova Chełmskiej Biblioteki Publicznej. 
– Pomysł narodził się przy pracy nad moim ostatnim kalendarzem ”Rze-
mieślnicy z Chełma” – w 2013 roku powstał ”Chełm - z górką w tle”, w 2014 
”Chełm widziany z góry” – mówi Grzegorz Chwesiuk.

Eksponowane przy ul. Partyzantów 40 fotografie nawiązują właśnie do tych 
trzech cykli tematycznych. Dwie pierwsze serie to obraz miasta z pietyzmem 
dokumentowanego wprawnym okiem fotografika. Po pierwsze Górka najważ-
niejszy w mieście punkt odniesienia, nie tylko tło dla zdjęć Chwesiuka, ale także 
symbol miasta. Druga seria fotografii to Chełm widziany z góry – wyjątkowe ko-
lorowe fotografie miasta, które na naszych oczach mieni się wszystkimi kolorami 
ulic, kamienic i placów.

Trzeci zestaw zdjęć pt. ”Rzemieślnicy z Chełma” pochodzi z najnowszego ka-
lendarza Grzegorza Chwesiuka i prezentuje wyjątkowych ludzi, którzy pracują, 

Adam Trochimiuk, fotoreporter tygodnika „Słowo Podlasia”, przez 35 lat jako dokumentował i obserwował zmiany zachodzące w naszym kraju. Dziś jego prace 
można oglądać w Galerii Atelier Ryszarda Karczmarskiego.

Wystawa ,,Tamten świat” może jednych rozbawić, innych nauczyć po-
kory i szacunku dla przodków. Szczególnie przedstawicieli młodego po-
kolenia, którzy nie znają i nie pamiętają czasów Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej.

Fotografie bialskiego dokumentalisty pokazują zaskakujące kontra-
sty podlaskiej rzeczywistości, która na szczęście odeszła bezpowrotnie. 
Świat, któremu przypatrywał się autor wystawy, nie był wesoły ani koloro-
wy. Odświętność w tej rzeczywistości zakrawa na niesmaczny żart, radość 
wydawać się może chwilową maską, a zabawa grą pozorów. Takie jednak 
były czasy, w których mieszkańcy Polski B mogli pomarzyć o dostatnim 
życiu na wymarzonym Zachodzie.

Niejednemu widzowi tej wystawy rzeczywistość PRL może wydać się 
przykrym snem. Towarzyszył on jednak ludziom ponad cztery dekady,  
a niektórzy stracili nadzieję, że może się kiedykolwiek zmienić na lepsze. 
Nie sposób zrozumieć mentalności rodaków bez uświadomienia sobie 
dramatyzmu tamtych dni, gdy najmniejszy zakup musiał być odstany  
w długim ogonku. Dzisiejsze galerie sklepowe pełne markowej odzieży są 
spełnieniem marzeń, jakich nie wszyscy doczekali. Od ponad dwudziestu 
lat żyjemy w całkowicie innej rzeczywistości, lecz trzeba pamiętać, że nie 
wszyscy mogli być wybrańcami losu. Ta wystawa jest tego dowodem. 

Adam Trochimiuk jest fotoreporterem najpoczytniejszego na południowym Podlasiu tygodnika „Słowo Podlasia”. Pracuje w nim od chwili powstania.                         AN

Polska, jakiej już nie ma

Miasto według 
Grzegorza Chwesiuka

w swoich rzadkich już zawodach, 
po kilkadziesiąt lat. Czarno-białe 
fotografie modystki, zegarmi-
strza, szewca, szklarza i innych 
opatrzone są krótkimi historiami 
z życia bohaterów zdjęć. Zdjęcia 
w dużym formacie, pięknie opra-
wione prezentują się wyjątkowo 
w nowoczesnej Galerii Nova 
Chełmskiej Biblioteki Publicznej.

Chwesiuk przyzwyczaił nas, 
że wernisaże jego wystaw to wy-
darzenie niezwykłe. Tak było 27 
lutego. Klimat spotkania, oprócz 
interesujących i efektownie eks-
ponowanych kadrów, tworzyła 
nastrojowa muzyka instrumental-
na w wykonaniu Lidii Stachniuk  
i koncert wirtuoza gitary klasycz-
nej - Andrzeja Makaryczewa.

           wz

foto: Przemysław Świechowski
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Wydarzenia

Uroczystość oddania do użytku ostatniego seg-
mentu kompleksu nowoczesnego gmachu Chełmskiej 
Biblioteki Publicznej, połączona została z 623. Urodzi-
nami Miasta. 27 stycznia 2015 r. gospodarze obiektu,: 
Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz i Dyrektor ChBP 
Robert Chełmicki, wspólnie z mieszkańcami Chełma, 
cieszyli się z udostępnienia efektownych pomieszczeń 
bibliotecznych, przestrzeni relaksu, sali ekspozycyj-
nej i widowiskowej. Po 31 latach budowy Chełm może 
szczycić się imponującą siedzibą instytucji kultury, której 
misją jest zwiększanie wiedzy i potencjału intelektual-
nego mieszkańców miasta i regionu. - Jesteśmy pewni, 
że użytkowników, podobnie jak i bibliotekarzy oczaruje 
urok przestronnych, wygodnych pomieszczeń i atrakcyj-
ne wyposażenie budynku – podkreśla dyrektor placówki 
Robert Chełmicki. - Już dziś nowy obiekt tętni życiem, 
nieustannie zapraszając nowych czytelników i użytkow-
ników do chełmskiego królestwa książki, odpoczynku  
i edukacji. 

„Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-
Społecznej” kusi mieszkańców Chełma pięknym, este-
tycznym i nowocześnie wyposażonym wnętrzem z któ-
rego z pewnością często będą korzystać.                wz

Do 30 kwietnia można zgłaszać kandyda-
tów do prestiowej nagrody Kazimierza An-
drzeja Jaworskiego. Wnioski, na specjalnym 
formularzu, należy składać w Biurze Obsługi 
Interesantów UM Chełm lub przesłać pocztą 
na adres ratusza. Laureatów nagrody wybie-
ra kapituła spośród zgłoszonych kandydatur. 
Nagrody przyznawane są w trzech katego-
riach: twórca kultury, animator kultury i mece-
nat. Nagrody, których fundatorem jest miasto 
Chełm, wręczane są uroczyście podczas Dni 
Chełma. Szczegółowe informacje w Wydziale 
Kultury, Sportu i turystyki UM Chełm, ul. Lu-
belska 63, tel. 82 565 01 58.

Nagrodę im. Kazimierza Andrzeja Jawor-
skiego ustanowiono w 2001 r. uchwałą Rady 
Miejskiej w Chełmie. Dotąd nagrodę tę przy-
znano m.in. Arkadiuszowi Sann, Idzie Haen-
del, Markowi Pieńkowskiemu.

Patron nagrody, Kazimierz Andrzej Jawor-
ski, pseudonim literacki KAJ, urodził się w 
Siedliszczu koło Chełma w 1897 r. Był wybit-
nym pedagogiem, prozaikiem, poetą, tłuma-
czem, redaktorem i wydawcą miesięcznika 
literackiego „Kamena”. KAJ niemal przez całe 
życie związany był z Ziemią Chełmską. Zmarł 
w 1973 r. w Lublinie.

Nagrody 
KAJA

Biblioteka w nowej odsłonie

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy najserdeczniejsze życzenia 

spokoju, zdrowia, radości,  
miłych spotkań w gronie najbliższych 
oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.
Niech szczególna atmosfera tych dni 

napełni Państwa nowymi siłami 
w realizacji zamierzeń i celów.

Agata Fisz
Prezydent Miasta Chełm

Zygmunt Gardziński
Przewodniczący

Rady Miasta  Chełm
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4 Film

6 lutego na zaproszenie Chadeku odwiedził chełmskie kino Zorza Robert Więckie-
wicz, jeden z najbardziej obecnie rozpoznawalnych i charakterystycznych polskich 
aktorów. Wszyscy mamy    w pamięci role w takich filmach jak „W ciemności” Agniesz-
ki Holland, czy „Pod Mocnym Aniołem” Wojciecha Smarzowskiego. Wizyta w Chełmie 
miała związek z premierą filmu „Ziarno Prawdy” w reżyserii Borysa Lankosza. Razem 
z Robertem Więckiewiczem swoje rodzinne miasto odwiedziła producentka filmu 
Anna Drozd. Po premierze nie zabrakło żywej dyskusji z udziałem publiczności.

Mariusz Matera

Gwiazdy 
„Ziarna prawdy”

Filmy optymistyczne 
w Chełmskiej Bibliotece 
Publicznej

„Multimedia Happy End” to jedyny w Polsce festiwal, do którego filmy kwali-
fikowane są na podstawie zawartego w nich optymizmu. Odbywa się co roku, 
w październiku, w Rzeszowie. Symbolem festiwalu jest Złota Ryba, której sta-
tuetki otrzymują nagrodzeni twórcy. Tradycyjnie honorową Złotą Rybę odbie-
rają również osobistości kina, które w sposób szczególny przyczyniły się do 
promocji kina niezależnego w Polsce. Takie nagrody odebrali już m.in. Jerzy 
Sthur, Marcin Dorociński, Cezary Pazura, Grzegorz Halama, Edward Linde Lu-
baszenko, Marian Dziędziel. Pofestiwalowe przeglądy odwiedzają różne miasta 
w Polsce, tym razem także Chełm, gdzie filmy optymistyczne gościły w Chełm-
skiej Bibliotece Publicznej w dniach 12 lutego 2015 r. — 13 lutego 2015 r.

mam

10 kwietnia o godzinie 19.00 zapraszamy na kolejne spotkanie w ra-
mach cyklu Seans z Gwiazdą. Tym razem gościem Chadeku w CKF 
Zorza będzie wielka dama polskiego kina – Grażyna Szapołowska.

„Piąte: nie odchodź” to debiutancki film Katarzyny Jungowskiej, uho-
norowany prestiżową Nagrodą Perspektywa im. Janusza Morgensterna.  
W rolach głównych obok Grażyny Szapołowskiej zobaczymy Łukasza Sim-
lata, Daniela Olbrychskiego i niezwykle uzdolnioną aktorkę młodego poko-
lenia Michalinę Olszańską, która zagrała w filmach „Jack Strong” i „Miasto 
44”. „Piąte: nie odchodź” to również debiut aktorski piosenkarki Patrycji 
Markowskiej. Za zdjęcia odpowiedzialny jest Piotr Śliskowski („Mój rower”, 
„Generał Nil”, „80 milionów”) a oprawą muzyczną zajął się Paweł Mykietyn 
(„33 sceny z życia”, „Essential Killing”, „Tatarak”, „Wałęsa. Człowiek z na-
dziei”). Stylizacje aktorów zaprojektował Maciej Zień. Film ze specjalnym 
udziałem profesjonalnych tancerzy Opery Narodowej w Warszawie.

Po stracie matki piętnastoletnia Roma próbuje uporządkować swoje ży-
cie  na nowo. Mieszka z ojcem. Mężczyzna jest jednak kompletnie pochło-
nięty pracą i zaniedbuje relacje z córką. Pomimo wzajemnej potrzeby bli-
skości, oboje żyją obok siebie i nie potrafią nawiązać głębokiego kontaktu. 
Dziewczyna znajduje ukojenie w intensywnych treningach tańca. Pewnego 
dnia do opuszczonego domu w sąsiedztwie Romy wprowadza się tajem-
niczy nieznajomy (Daniel Olbrychski). Nastolatka zaczyna podejrzewać,  
że małomówny mężczyzna jest jej Aniołem Stróżem.
Gatunek: dramat/ obyczajowy
Produkcja: Polska 2014
Reżyseria:  Katarzyna Jungowska („Popatrz na mnie”)
Scenariusz: Eric Stępniewski („Trick”), Wojciech Lepianka („Mój rower”,)
Obsada: Łukasz Simlat („U Pana Boga w ogródku”, „Wymyk”, „Vinci”, „Zbli-
żenia”, „Krew z krwi”), Michalina Olszańska („Jack Strong”, „Miasto 44”, 
„Facet (nie)potrzebny od zaraz”), Daniel Olbrychski („Potop”, „Ogniem i 
mieczem”, „Sęp”, „Salt”, „Ziemia obiecana”), Grażyna Szapołowska („Pan 
Tadeusz”, „Brat naszego Boga”, „Krótki film o miłości”, „1920: Bitwa War-
szawska”, „Biegnij, chłopcze, biegnij”), Marta Dąbrowska („Bogowie”, „Ja-
sminum”, „Trick”, „1920: Bitwa Warszawska”), Halina Skoczyńska („Wszyst-
ko, co kocham”), Piotr Tołoczko („Zbliżenia”, „Generał Nil”), Natalia 
Szyguła („Ojciec Mateusz”, „Czas honoru”, „Glina”, „Plebania”, „Rezer-
wat”), Patrycja Markowska.

Seans z gwiazdą
Spotkanie z Grażyną Szapołowską



5Historia

Kolejne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych” to dobra okazja do przypomnienia miejsc 
pamięci poświęconych żołnierzom antykomunistyczne-
go podziemia niepodległościowego, znajdujących się 
na terenie Chełma. Wprawdzie na żadnym z obiektów 
nie użyto wprost symbolicznego określenia „Żołnierze 
Wyklęci”, jednak biorąc pod uwagę fakt, że są poświę-
cone żołnierzom Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 
Zrzeszenia Wolność i Niepodległość, Narodowych Sił 
Zbrojnych i innych organizacji, walczących z komuni-
stycznym reżimem po II wojnie światowej, pełnią rolę 
miejsc pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Jednym z najważniejszych obiektów jest ufundowany 
w 1994 r. pomnik poświęcony żołnierzom 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty i Inspektoratu Chełm Armii Krajowej 
(określany także, jako Pomnik Żołnierzy Armii Krajo-
wej), usytuowany w Parku Miejskim przy ul. Lubelskiej/
al. Armii Krajowej. Monument powstał z okazji 50. rocz-
nicy Akcji „Burza”. Inicjatywę ufundowania pomnika 
podjęło Środowisko Żołnierzy 27 WDP AK w Chełmie 
oraz kombatanci Inspektoratu Chełm AK, którzy powo-
łali Społeczny Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy AK 
w Chełmie. Obiekt zlokalizowany jest w centrum Parku 
Miejskiego, na powstałym na początku lat 80-tych kop-
cu. Projektantem obiektu był inż. Kazimierz Danilewicz z 
Warszawy (żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 
ps. „Kizak”, autor między innymi pomnika gen. Franciszka 
Kleeberga w Kocku i pomnika poświęconego żołnierzom 
dywizji w Warszawie). Wykonany jest z metalizowanego 
betonu w formie sześciometrowego prostopadłościanu  
z umieszczoną w górnej części poprzeczną belką, nada-
jącą monumentowi kształt stylizowanego krzyża. Dolna 
część pomnika na ścianie czołowej posiada uwypuklone 
na całej jej wysokości inicjały AK, natomiast w górnej 
partii symbol Polski Walczącej (kotwica) w formie pła-
skorzeźby.

W 1997 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Lwow-
skiej powstał z inicjatywy chełmskich organizacji kom-
batanckich Grób Symboliczny Żołnierzy Polski Podziem-
nej. Projekt przygotował chełmski regionalista Konstanty 
Prożogo (żołnierz AK i WiN).

Do wykonania obiektu zaanga-
żowano chełmskiego rzeźbiarza 
Jerzego Kierskiego. Uroczystość 
odsłonięcia pomnika mia-
ła miejsce 4 października 
1997 r. Grób posiada 
kształt prostokąta, przy-
kryty jest płytą z czerwonego be-
tonu, posiadającą od strony alei 
napis: GRÓB SYMBOLICZNY. 
W centrum płyty, posiadającej 

kształt stylizowanego kopca, 
umieszczono 

głaz (granit czerwony) z tablicą wykona-
ną z mosiądzu patynowanego. Całość 
uzupełnia orzeł wojskowy oraz krzyż, 
umieszczone nad tablicą. Grób zlokalizo-
wano przy alei prowadzącej do Kaplicy 
Bielskich.

Podobny charakter posiada Pomnik 
Żołnierzy Polskiego Państwa Podziem-
nego AK i Zrzeszenia „WiN” na cmen-
tarzu komunalnym przy ul. Ignacego 
Mościckiego. Obiekt upamiętnia żołnierzy 
Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 
Inspektoratu Chełmskiego zamordowanych w obozach 
koncentracyjnych, łagrach oraz więzieniach NKWD i UB 
w latach 1939-56. Został ufundowany przez organizacje 
kombatanckie działające w Chełmie. Na prostokątnej 
podstawie została ustawiona granitowa płyta, na której 
umieszczono obelisk z kamienną tablicą. Całość dopeł-
nia stylizowany kamienny krzyż znajdujący się po lewej 
stronie obelisku (pomiędzy wyryto w granicie znak Pol-
ski Walczącej). 

„Żołnierzy Wyklętych” upamiętniają także liczne tabli-
ce. Jedna z pierwszych została ufundowana w 1987 r.  
w bazylice pw. Narodzenia NMP. Poświęcona jest żołnie-
rzom 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, zamordowa-
nym po II wojnie światowej przez władze komunistyczne. 
Obiekt upamiętnia między innymi księdza kpt. Antoniego 
Dąbrowskiego ps. „Rafał” – kapelana 27 WDP AK, kpt. 
Kazimierza Rzaniaka ps. „Garda” – dowódcę zgrupowa-
nia „Osnowa” ppor. Jerzego Neumana ps. „Hińcza” – do-
wódcę 1 batalionu 21 pułku ułanów, kpt. Jana Józefcza-
ka ps. „Hruby” – dowódcę 2 batalionu 43 pułku piechoty 
oraz ppor. Stanisława Skibę ps. „Strzałka” – dowódcę 
kompanii łączności. Inicjatorem ufundowania obiektu 
byli żołnierze dywizji, którzy 13 czerwca 1987 r. powo-
łali Koło Środowiskowe Żołnierzy 27 Dywizji w Chełmie. 
Autorem tablicy był Janusz Pomorski ps. „Stefan” z bata-
lionu „Jastrząb”. Odsłonięcie miało miejsce 11 listopada 
1987 r. W górnej części tablicy umieszczono stylizowa-
nego orła wojskowego, Krzyż Walecznych, odznakę 27 
WDP AK (tarcza z napisem 27 Wołyńska Dywizja AK, 
znakiem Polski Walczącej i datą 1944, umieszczona na 
krzyżu) oraz Krzyż Orderu Virtuti Militari.

Rok później w 
bazylice NNMP 

umieszczono 
tablicę po-
święconą 
żołnie-
rzom In-
spektora-
tu Chełm 
Armii 
Krajowej 
7 Pułku 
Piechoty 

AK. Projekt 
tablicy przy-

gotował 
inż. arch. 

Zbigniew Kurowski z Wrocławia. Uroczy-
stość odsłonięcia miała miejsce 18 czerwca 1988 r. 

W 1994 r. również w bazylice ufundowano tablicę po-
święconą żołnierzom Zrzeszenia WiN, którą odsłonięto 
i poświęcono 21 kwietnia. Uroczystość była jednym z 
elementów Święta Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 
Ziemi Chełmskiej. 

Obok obiektów znajdujących się w bazylice na Górze 
Chełmskiej, w 2008 r. powstała także tablica poświęco-
na żołnierzom podziemia, zamordowanym i prześlado-
wanym przez NKWD i Urząd Bezpieczeństwa na ścia-
nie budynku przy ul. Reformackiej 27. Poświęcona jest 
ofiarom Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego oraz Służby Bezpieczeństwa w Chełmie. Tablica 
powstała z inicjatywy chełmskich organizacji komba-
tanckich, a fundatorem był Urząd Miasta Chełm. Treść 
umieszczona na tablicy oddaje hołd patriotom polskim 
prześladowanym w okresie stalinowskim 1944 – 1956 
oraz służbę bezpieczeństwa w latach 1956 -1989. Uro-
czystości odsłonięcia tablicy miały miejsce 17 września 
2008 r. Tablica znajduje się na zewnętrznej ścianie bu-
dynku przy ul. Reformackiej 27 (róg ul. Ogrodowej) od 
strony dziedzińca (brama prowadząca na dziedziniec 
znajduje się od strony ul. Ogrodowej). 

Wymienione obiekty to tylko część miejsc pamięci po-
święconych „Żołnierzom Wyklętym”. Na terenie miasta 
znajdują się jeszcze inne tablice poświęcone żołnierzom 
podziemia niepodległościowego, szczególnie z Armii 
Krajowej. Warto również pamiętać o licznych grobach 
dowódców i żołnierzy AK, BCh, WiN i NSZ, znajdują-
cych się przede wszystkim na cmentarzu parafialnym 
przy ul. Lwowskiej. Chełmska nekropolia jest miejscem 
spoczynku między innymi por. Henryka Lewczuka ps. 
„Młot”, kpt. Witolda Fałkowskiego ps. „Wik” i mjr dr Ste-
fan Żarnowski ps. „Żar”. Ostatni z wymienionych posiada 
również ulicę swego imienia na terenie Chełma. Innymi 
patronami ulic, związanymi z Armią Krajową, są: gen. 
Stefan Grot-Rowecki, gen. Tadeusz Bór-Komorowski, 
gen. Leopold Okulicki, ppor. Zenon Waśniewski, ks. 
Marceli Mrozek i ppor. Aleksander Skorupa. Żołnierzy 
podziemia upamiętnia także aleja Armii Krajowej oraz 
rondo Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Szczegóło-
we informacje o miejscach pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych” na terenie Chełma można odnaleźć w publikacji 
Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. Kazimierza 
Janczykowskiego w Chełmie Pomniki i tablice pamiąt-
kowe Chełma” (Chełm 2009) oraz w cyklu artykułów 
Jana Antoniego Paszkiewicza: Miejsca pamięci Armii 

Krajowej – Światowego Związku Armii Krajowej 
Koło Chełm oraz Miejsca pamięci Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość” – Inspektoratu 
Chełmskiego „WiN” Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kombatanckiego, zamieszczonych 
na łamach chełmskiego pisma „Powinność”  
(od nr 11 z października 2012 r.). 

Zbigniew Lubaszewski

Chełmianie pamiętają 
o Żołnierzach Wyklętych



6 Teatr

Premiera miała miejsce 23 stycznia 
po południu na sali widowiskowej MDK 
w Chełmie. Już kilkanaście minut przed 
spektaklem trudno było o wolne miejsce 
na widowni. Bilety rozeszły się już na dłu-
go przed premierą. Zainteresowanie było 
duże - tak ze strony wychowanków Mło-
dzieżowego Domu Kultury, jak i miesz-
kańców Chełma.

Fabuła spektaklu stanowi rozważania 
nad sensem życia zwykłego prostego 
człowieka, który nie ma żadnych per-
spektyw na przyszłość. Na przykładzie 
tytułowych pokojówek widzimy absurd 
ludzkiego bytu, opartego na rutynie i nie-
wolniczej pracy, w której jedyną rozrywką 
jest conocne udawanie morderstwa.

Aktorkom udało się wytworzyć złudze-
nie obecności trzech postaci, pomimo 
tego, że widownia mogła zobaczyć na 
scenie tylko dwie. Istotną rolę miały też 
emocje odgrywane przez postacie. Boha-
terki sztuki - Claire i Solange - wpadały 
w coraz to bardziej skrajne stany emocjo-
nalne - od apatii, przez gniew, po histerię. 
Obraz ten był bardzo realistyczny.

Wystąpili: Claire - Anna Maria Olszak, 
Solange - Małgorzata Kozak. Reżyseria: 
Mirosław Majewski. Scenografia: Miro-
sław Majewski i Violetta Furtak.

Grzegorz Zagraba

Morderstwo na scenie

Scena teatralna bywa miejscem wielu niezwykłych, wręcz oszałamiających 
wydarzeń. Jednym z nich była premiera „Pokojówek”, spektaklu teatralnego 
według scenariusza Jeana Geneta. Ta pełna napięcia historia została przygoto-
wana w ramach zajęć Studia Teatru Wyobraźni, jakie odbywają się w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Chełmie. W role tytułowych bohaterek wcieliły się Anna 
Maria Olszak i Małgorzata Kozak. Spektakl wyreżyserował Mirosław Majewski,  
a scenografię wraz z nim przygotowała Violetta Furtak.

Na festiwal XII Spotkań Teatralnych „Zwierciadła” w Lublinie, który odbywał 
się w dniach 11 – 13 marca - zgłosiło się 18 grup teatralnych z całego woje-
wództwa a swoje występy zaprezentowało 17 grup. W tegorocznym festiwalu 
wzięły także udział uczestniczki zajęć teatralnych z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Chełmie. Pracujące na co dzień pod kierunkiem Mirosława Majew-
skiego i Urszuli Korpysz.

…a oto wspaniały rezultat udziału MDK w Lubelskich „Zwierciadłach”:
Jury w składzie: Jerzy Turowicz - twórca i dyrektor Akademii Teatralno - Wokalnej 

Jerzego Turowicza w Lublinie, ks. Mariusz Lach - dyrektor teatru ITP, Anna Maria 
Dąbrowska - aktorka Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Po obejrzeniu 17 spektakli postanowiło przyznać następujące nagrody, wśród 
których II miejsce zajęła Katarzyna Tomczyk z Młodzieżowego Domu Kultury  
w Chełmie za monodram „Tańcząca”. Ponadto nagrodzono aktorów w dwóch kate-
goriach: męskiej i żeńskiej. Właśnie w kategorii żeńskiej przypadły dwa pierwsze 
miejsca również dla naszych młodych aktorek z MDK, mianowicie:

- I Nagrodę aktorską - stypendium w Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turo-
wicza w Lublinie otrzymała Katarzyna Tomczyk za monodram „Tańcząca”.

- II Nagrodę aktorską - przyznano Małgorzacie Kozak za monodram „Uwiedziona”.
Gratulujemy!

Sukcesy na Spotkaniach Teatralnych „Zwierciadła”

Tańcząca 
i Uwiedziona

110 lat Teatru Ziemi Chełmskiej                    
Ponad 220 wystawionych sztuk, 1000 przed-

stawień, 400 aktorów amatorów zaangażo-
wanych w działalność miejskiego teatru. To 
najkrótsza charakterystyka Teatru Ziemi Chełm-
skiej, który świętował właśnie 110. rocznicę 
powstania. Na jubileusz 110-lecia Teatru Ziemi 
Chełmskiej specjalnie przybyli do Chełma jego 
dawni aktorzy: Jerzy Tuszewski, Włodzimierz 
„Wowa” Brodecki, Krzysztof Prost, Tadeusz 
Czarny, Irena Kutryn, Wiesława i Krzysztof Pie-
tryczukowie, Irena Nafalska, Urszula Markiewicz  
i Andrzej Bajkiewicz oraz Jerzy Grosman i Elżbie-
ta Bajkiewicz-Kaliszczuk i występujący nadal na 
scenie Chadeku Zbigniew Moskal.

W Jubileuszu uczestniczyła Prezydent Miasta 
Chełm Agata Fisz, która była inicjatorką wzno-
wienia działalności Teatru w 2010 roku, wtedy też 
objęła stałym patronatem jego działalność.



7Taniec

O tym, że karnawał to przede wszystkim czas zabaw tanecz-
nych już po raz trzeci przypomniał nam organizator Karnawa-
łowych Spotkań z Tańcem Jazzowym - Młodzieżowego Domu 
Kultury w Chełmie  i oczywiście Zespół Tańca Jazzowego 
BALLO. Tegoroczne Spotkania zgromadziły największą liczbę 
widzów od czasu pierwszej edycji. Nikt kto przybył 25 stycznia 
do Chełmskiego Domu Kultury na taneczny koncert, nie 
pozostał obojętny na to co przygotowała w scenariuszu Sabina 
Englot - nauczyciel tańca jazzowego w MDK. Po widowisko-
wym rozpoczęciu, podczas którego tancerki grupy BALLO I 
wniosły na scenę wszystkie zdobyte puchary  przez pięć lat 
funkcjonowania BALLO, widzowie mogli podziwiać różnorodne 
choreografie w wykonaniu gospodarzy - grup BALLO I, BALLO 
II, BALLO JUNIOR, BALERINA oraz zaproszonych gości,  
a wśród nich tancerki Lubelskiej Grupy Tańca Współczesnego 
Politechniki Lubelskiej, Zespół Tańca Nowoczesnego NO 
NAME z Centrum Kultury w Siennicy Różanej i duet Klubu 
Boogie Opus Twist z MDK w Chełmie. Gwiazdą wieczoru był 
duet Kieleckiego Teatru Tańca. Z największym uznaniem pu-
bliczności spotkała się choreografia Małgorzaty Ziółkowskiej 
pt „Owoc” w wykonaniu autorki choreografii i Fabiana Fejdasza 
- tancerzy Kieleckiego Teatru Tańca oraz spektakl taneczny 
autorstwa Sabiny Englot w wykonaniu grupy BALLO I.

Taniec połączył nas 
już po raz trzeci
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Kabanos 
Atmosfera Cafe, 01.03.2015

OPOLE Osiemdziesiąt vol. 2 
ChDK, 21.02.2015

OPOLE Osiemdziesiąt vol. 2 
ChDK, 21.02.2015

OPOLE Osiemdziesiąt vol. 2 
ChDK, 21.02.2015

Michał Bajor 
ChDK 08.02.2015
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OPOLE Osiemdziesiąt vol. 2 
ChDK, 21.02.2015

Gala Noworoczna
ChDK, 03.01.2015

Gala Noworoczna
ChDK, 03.01.2015

OPOLE Osiemdziesiąt vol. 2 
ChDK, 21.02.2015

Janusz Yanina Iwański
Strzecha u Wojciecha 

13.02.2015

Lemon 
ChDK 09.01.2015

Mela Koteluk 
ChDK 24.01.2015

„Mikromusic” 
ChDK 09.03.2015

Artur Figiel (klarnet)
PSM I i II 05.03.2015



10 Twórcy Ziemi Chełmskiej

23 grudnia 2014 roku minęło 20 lat od 
śmierci Mieczysława Niedźwieckiego, 
niestrudzonego nauczyciela i działa-
cza społecznego, ale również muzyka, 
kompozytora i chórmistrza, zasłu-
żonego dla Chełma i powiatu chełm-
skiego. Był on jednym z pierwszych 
działaczy kultury i twórców upo-
wszechniających sztukę muzyczną,  
w tym śpiewaczą, w naszym regionie.

Urodził się 25 grudnia 1935 roku  
w Czarnej Łozie koło Dubna na terenie 
obecnej Ukrainy, w rodzinie o dużych tra-
dycjach muzycznych. Jego ojciec – Adolf 
Niedźwiecki - był skrzypkiem i założy-
cielem pierwszej po 1944 roku orkiestry 
symfonicznej w Lublinie. Do Lublina Pań-
stwo Niedźwieccy przenieśli się w 1948 
roku i tutaj w 1956 roku Mieczysław ukoń-
czył Państwowe Liceum Muzyczne w kla-
sie skrzypiec. Będąc jeszcze uczniem tej 
szkoły, w lipcu 1954 roku rozpoczął pracę 
zawodową w Zespole Pieśni i Tańca Zie-
mi Lubelskiej w Lublinie oraz współpracę 
z panią Wandą Kaniorową. Od września 
1954 roku był jednocześnie nauczycie-

lem muzyki w Szkole Powszechnej w 
Bystrzycy w gminie Piotrowice, gdzie pra-
cował do 31 sierpnia 1956 roku. 1 wrze-
śnia 1956 roku przeniósł się do Chełma i 
tu rozpoczął pracę w Państwowej Szkole 
Muzycznej, jako nauczyciel skrzypiec. 
Przez następne dwa lata, do grudnia 
1958 roku, dojeżdżał do Lublina na próby 
i koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Lubelskiej. Od tego czasu poświęcił się 
całkowicie działalności społecznej oraz 
pracy zawodowej w Chełmie.

W 1960 roku zawarł związek małżeń-
ski z Anną Maciejewską, znaną pracow-
nicą i kierowniczką chełmskiej księgarni. 

Miał dwoje dzieci. Syn Mirosław (zm. 16 
sierpnia 2013 roku) był prokuratorem 
w Chełmie, a córka Agata Niedźwiec-
ka-Stopyra mieszka w Lublinie, gdzie 
pracuje w Kolegium Pracowników Służb 
Społecznych. 

Oprócz pracy zawodowej w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej Mieczysław 
Niedźwiecki pracował także w innych 
placówkach oświatowo-wychowawczych 
i kulturalnych Chełma.

1 września 1960 roku został dyreko-
trem Społecznego Ogniska Muzycznego, 
pracując na tym stanowisku do 5 paź-
dziernika 1971 roku. W okresie od 1 mar-
ca 1960 roku do 1 grudnia 1960 roku był 
instruktorem muzycznym w Domu Kultury 
Kolejarza. Od 2 listopada 1961 roku do 30 
września 1967 roku – dyrygentem orkie-
stry Kombinatu Cementowego „Chełm”.

Od 1960 roku do 1966 roku dyrygował 
Chełmską Orkiestrą Symfoniczną, a w 
latach 1983-87 prowadził założony przez 
siebie kameralny zespół smyczkowy.

17 września 1966 roku wraz z grupą 
17 entuzjastów założył w Chełmie chór 
„Hejnał”, w którym sprawował funkcję ko-

repetytora i przede wszystkim dyrygen-
ta. Jego praca z chórem trwała 28 lat, z 
przerwą w latach 1971-72 spowodowaną 
ciężką chorobą. W tym czasie z chórem 
pracował Eugeniusz Czarnota. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
mimo tylu społecznych i zawodowych za-
jęć pozostał wierny swojemu pierwszemu 
miejscu pracy w Chełmie, tj. Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II stopnia. Przepraco-
wał w niej ponad 37 lat, w tym 8 lat (1982 
– 1990) jako jej dyrektor. Za jego kadencji 
w chełmskiej szkole muzycznej działały: 
zespoły kameralne, orkiestra smyczko-
wa, chór szkolny, szkolna orkiestra ka-

meralna oraz liczne klasy instrumentów 
smyczkowych, dętych drewnianych i bla-
szanych, fortepianu i akordeonu”. 

Mieczysław Niedźwiecki wymagał 
wiele nie tylko od ludzi którymi kierował 
i z którymi współpracował. Wymagał 
wiele przede wszystkim od siebie. Jego 
życie to nie tylko praca zawodowa i spo-
łeczna, to także stałe i systematyczne 
dokształcanie się w zakresie muzycz-
nym. W latach 1957 – 1984 uczestniczył 
w 11 Wakacyjnych Kursach Muzycznych 
różnych kategorii (m.in. mistrzowskich, 

kameralistów, skrzypków), doskonaląc 
swoje artystyczne i dyrygenckie umiejęt-
ności. 2 stycznia 1984 roku złożył przed 
Państwową Komisją Egzaminacyjną przy 
COPSA w Warszawie, egzamin kwalifika-
cyjny równoważny z wyższymi muzycz-
nymi studiami zawodowymi. 

Za działalność zawodową, społeczną  
i artystyczną Mieczysław Niedźwiecki by-
wał wielokrotnie nagradzany i wyróżnia-
ny. Otrzymał miedzy innymi Złotą Odzna-
kę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, 
Zasłużony Działacz Kultury, Nagrodę 
Ministra Kultury i Sztuki, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Mieczysław Niedźwiecki zmarł nagle 
w chełmskim szpitalu 23 grudnia 1994 
roku w pełni sił twórczych. Spoczywa na 
cmentarzu przy ulicy Lwowskiej w Cheł-
mie. 

„... trzeba (...) oddać sprawiedliwość 
członkom chóru „Hejnał”, którzy są prze-
konani, że właśnie ich zespół sam założy-
ciel i dyrygent do końca życia traktował, 
jako najważniejszy życiowy dorobek arty-
styczny. Relacji tej towarzyszyła anegdo-
ta, iż „Hejnał” był jego trzecim dzieckiem, 
z którym związał się nie mniej niż z tymi, 
które urodziła mu żona Anna”.

W czasie, kiedy kierował „Hejnałem” 
chór dał ponad 720 koncertów w kraju i 
za granicą. Jego związek z tą formą był 
nierozerwalny, co potwierdzała wielokrot-
nie prasa regionalna, uważając Niedź-
wieckiego za jednego z głównych kre-
atorów i animatorów życia muzycznego 
Chełmszczyzny. 

Dla chórzystów był niepodważalnym 
autorytetem artystycznym i osobowo-
ściowym. Mógł zawsze na nich liczyć, 
gdziekolwiek był i cokolwiek robił. Oni 
także czerpali z niego wiele. Dawał im 
poczucie artystycznego bezpieczeństwa 
i satysfakcji, zaspokajał na próbach i kon-
certach ich potrzebę uznania, chociaż 
wymagał od nich ogromnie dużo, przede 
wszystkim dyscypliny i muzycznego do-
skonalenia. 

27 kwietnia 2002 roku podczas 12 Mię-
dzynarodowych Spotkań Chóralnych dla 
upamiętnienia niezaprzeczalnych zasług 
M. Niedźwieckiego w utworzeniu i dzia-
łalności chóru „Hejnał” oraz zainicjowaniu 
Chełmskich Międzynarodowych  Spotkań 
Chóralnych, „Hejnał” przyjął Jego imię. 

Dziękując za udział w uroczystości 
nadania imienia Mieczysława Niedź-
wieckiego chórowi „Hejnał”, Jego dzieci 
Agata i Mirosław szczególnie zwróciły 

się do członków chóru, którzy swą inicja-
tywą docenili wieloletnią pracę ich ojca  
w krzewieniu kultury muzycznej w Cheł-
mie. „Dziękujemy organizatorom dzisiej-
szego spotkania za pamięć o naszym 
ojcu i za trud włożony w przygotowanie 
koncertu. (...). Ojciec nasz całe swoje ży-
cie poświęcił muzyce nie tylko chóralnej, 
ale również instrumentalnej (...) i myślimy, 
że w tym momencie byłby dumny z tego, 
że ma tak liczne grono przyjaciół.”

Minęło 20 lat, a „Szef” pozostaje  
w naszej pamięci. Każdego roku 1 stycznia  
(w dniu Jego imienin), chórzyści zama-
wiają mszę świętą w Jego intencji (jako 
rocznicy śmierci),  w kościele Franciszka-
nów. Śpiewają kolędy, to nimi pożegnali 
go na pogrzebie. Przy dobrej pogodzie 
idą na cmentarz ze zniczami i tam rów-
nież śpiewają. Przez wiele lat w dniu roz-
poczęcia Spotkań Chóralnych, delegacja 
chórzystów chodziła z wiązanką kwiatów 
i zniczami na grób Dyrygenta. Teraz po-
został dzień 1 stycznia – dzień pamięci 
o Założycielu i Dyrygencie, człowieku 
barwnym, dowcipnym, wrażliwym, arty-
ście kochającym muzykowanie.

Opracowała 
Danuta Bałka-Kozłowska

Mieczysław
Niedźwiecki
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Renata Przemyk i... 
czyli Akustik

3 marca br. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti odbyło się 
polsko-ukraińskie spotkanie, pierwsze z cyklu „Przyjaźń bez granic”. Wydarzenie było 
adresowane do osób narodowości ukraińskiej, mieszkających w Chełmie oraz wszyst-
kich zainteresowanych i sympatyków naszych wschodnich sąsiadów. Dyskusja w ka-
meralnym gronie była niezwykle ciekawa i sympatyczna. Jednym z gości był uchodźca 
z okolic Doniecka, który jeszcze dwa miesiące temu wraz z rodziną przebywał w tyglu 
działań wojennych. Jego relacja była przejmująca i pełna grozy. Rozmówcy rozważali, 
jak odciąć się od trudnej historii w obliczu potrzeby pielęgnowania współpracy między 
najbliższymi, geograficznymi sąsiadami oraz zwykłych, ludzkich przyjaźni. Spotkanie 
odbyło się w życzliwej i inspirującej atmosferze. Kolejne przyjazne, kameralne  rozmo-
wy na ważne i ciekawe tematy już w kwietniu. Więcej szczegółów w serwisie ChBP  
i pod nr tel. 82 562-01-01. Zapraszamy.

Polsko-ukraińskie spotkania

Polski muzyk jazzowy i rockowy, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, wokalista 
– Yanina. Śpiewa po polsku, gdyż uważa, że w Polsce trzeba śpiewać i mówić po 
polsku. W styczniu był gościem „Strzechy u Wojciecha”. Powiedzieć, że w „Strze-
sze” był komplet, to za mało, Pub wypełniony był po brzegi. Yanina przyjechał z pio-
senkami Krzysztofa Klenczona, ale publiczność usłyszała również utwory innych 
znakomitych kompozytorów, piosenkarzy i twórców, którzy już odeszli i  jak określił 
artysta: „grają teraz w największej orkiestrze świata”.

Piosenki takie jak: „Kwiaty we włosach”, „Port”, „Matura”, „Biały Krzyż” i wiele, 
wiele innych śpiewane były razem z artystą, albo tylko przez publiczność, a zespół 
wraz z Yaniną oprawiał to cudownymi dźwiękami wydobywającymi się z trzech gitar 
i instrumentów perkusyjnych. Wspaniała atmosfera, radość ze wspólnego przeby-
wania i śpiewania unosiła się nad „Strzechą” do późnych godzin nocnych, tym bar-
dziej, że sam koncert trwał ponad trzy godziny.

Yanina
– Janusz Iwański

Trio Od lat konsekwentnie podąża własną drogą, nie zważając na to co modne 
i co krąży po listach przebojów. A mimo to jest. Wciąż oryginalna, konsekwentna i 
stanowcza, a przy tym niezwykle kobieca i szczera. Renata Przemyk- taka jak na 
płytach, na plakatach, na fotosach. Tej artystki nie trzeba przedstawiać. Jej piosen-
ki odkrywają na nowo kolejne pokolenia. Jest ponadczasowa i przekonywująca tak 
jak teksty Anny Saranieckiej, które najczęściej śpiewa. Wieczór 20 marca w Strze-
sze u Wojciecha był niezwykły. I to nie tylko z powodu pierwszego dnia wiosny, czy 
zaćmienia słońca, które obserwowaliśmy koło południa. Był niezwykły za sprawą 
niezwykłej kobiety, której niespotykany głos i charyzma stworzyły niepowtarzalny 
klimat.... 

Renata Przemyk wystąpiła w Chełmie w towarzystwie dwóch znakomitych in-
strumentalistów: Piotra Wojtanowskiego, grającego na basie i gitarze akustycznej 
oraz grającego na głównej gitarze akustycznej - Grzegorza Palki. Sama także 
wcielała się niejednokrotnie w rolę muzyka, sięgając po gitarę akustyczną, głównie 
jednak po instrumenty perkusyjne. Podczas koncertu chełmska publika miała oka-
zję posłuchać znanych, wręcz sztandarowych utworów Przemyk w nowych, orygi-
nalnych aranżacjach. Na liście pojawiło się także kilka utworów ze znakomitej płyty 
„Odjazd”, a także najnowszego wydania artystki zatytułowanego „Rzeźba dnia”. 
Publiczność Strzechy u Wojciecha nie wypuszcza tak łatwo artysty ze sceny. Nie 
inaczej było i tym razem. Renata Przemyk dała się namówić na bisy, które idealnie 
dobrane były znakomicie zaplanowanym dopełnieniem tego wieczoru.        an

foto: Krzysztof Błaszczuk

Było to niezwykłe wydarzenie. Goście 
dopisali tak, że powyżej stu przesta-
liśmy już liczyć. Mowa o wernisażu 
wystawy obrazów artystów plastyków 
zrzeszonych w Chełmskim Oddziale 
Związku Plastyków Artystów Rzecz-
pospolitej Polskiej, który odbył się w 
siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej 
im. W. Ambroziewicza. Wystawę przy 
Lubelskiej 55 można było oglądać 
do połowy stycznia 2015 r. Siedzibą 
ZPARP o/chełmski jest Dom Pracy 
Twórczej w Uhrze koło Chełma.

Podczas wystawy zaprezentowanych 
zostało 60 prac następujących artystów: 
Teresy Chomik-Kazarian - założycielki 
oddziału chełmskiego ZPARP w 1992 r. 
i jego długoletnia prezes, Renata Bogu-
szewska, Ireneusz Boguszewski, Alek-
sandra Borowiec, Anna Bronicka, Alicja 
Brzozowska-Szuszlak, Iwonna Drozd, 
Oganes Kazarian, Ryszard Mielniczuk, 
Piotr Tymochowicz.

Artyści są z Chełma i powiatu chełm-
skiego, każdy z nich jest odrębną osobo-

wością twórczą. Różnią się stylem, ulu-
bioną tematyką i technikami tworzenia, 
co było dobrze widoczne w wystawianych 
obrazach. 

W 2013 roku podczas Ogólnopolskie-
go Biennale Plastyki w Dąbrowie Górni-
czej członkowie chełmskiego oddziału 
zostali uhonorowani wieloma nagrodami, 
wśród nich:  

I nagrodę otrzymał Oganes Kazarian 
za „Ukrzyżowanie II” i wyróżnienie za 
„Ukrzyżowanie III”.  III nagrodę  otrzyma-
ła Iwonna Drozd za obraz „Nad Bugiem 
II”. Ryszard Mielniczuk został wyróżniony 
za osobowość twórczą.

 - W imieniu wszystkich Członków ser-
decznie dziękujemy Dyrekcji i pracowni-
kom Muzeum Ziemi Chełmskiej pomoc 
w organizacji wystawy, Gminie Chełm za 
wydanie katalogu do wystawy oraz „Sto-
warzyszeniu Prowincja” z Siedliszcza 
i Stowarzyszeniu Twórczemu Pasja” z 
Chełma za patronat honorowy – podkreśl 
Iwonna Drozd.  

Prezes o/Chełmskiego ZPARP

Dziewięć plus jeden
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Ciekawym zjawiskiem kulturo-
wym, spotykanym powszechnie 
również na ziemi chełmskiej było 
monidło. Cóż to takiego? 
Monidło to rodzaj foto-malarskie-
go portretu jednej lub kilku osób, 
najczęściej ślubnego, namalo-
wanego na podstawie zdjęć do 
dokumentów lub okolicznościo-
wych. Charakterystyczną cechą 
tego zazwyczaj czarno-białego 
obrazu były podkolorowania – na 
czerwono ust i niebiesko oczu. 
Inne detale były retuszowane. 
Często postaciom domalowywa-
no bardziej kosztowne stroje.

Monidła po raz pierwszy pojawiły 
się w Polsce w drugiej połowie XIX 
wieku, jako alternatywa tradycyjnych 
portretów. Rozpowszechniły się w la-
tach 50. i 60. XX wieku wśród mniej 
zamożnych warstw społecznych, 
głównie na wsi i w małych miastecz-
kach. Szacuje się, że na przestrzeni 
stu lat działalności wytwórców mo-
nideł (licząc do końca lat 70. XX w.), 
wykonano ich w Polsce co najmniej 
kilka milionów. 

Monidła powstawały głównie za 
sprawą akwizytorów (nazywanych 
potocznie deklarzami), przemierza-
jących wsie i robotnicze osiedla, 
proponujących wykonanie dostoj-
nego portretu. Tworzyły je w swoich 
pracowniach – przy użyciu najprost-
szych narzędzi – osoby posiadające 
zdolności plastyczne, po trosze ar-
tyści, po trosze rzemieślnicy. Prace 
powstawały na papierze fotograficz-
nym, który poddawano barwieniu 
chałupniczymi metodami, np. za 
pomocą kolorowych bibułek czy 
kolorowych główek zapałek. Wize-
runek retuszowano, a nawet doma-
lowywano na nim różne detale np. 
rzęsy, biżuterię. Pannie młodej czę-
sto dorabiano welon, panu młodemu 
muszkę bądź mundur. Niektóre por-
trety dodatkowo lakierowano. 

Jan Himilsbach w swoim opo-
wiadaniu „Monidło”, na podstawie 
którego w 1969 roku nakręcono film 
o takim samym tytule, tak zachęca 
do jego kupna: „To monidło zrobione 
jest techniką pastelową, a pastele 

sporządzono z wyciągu ziół tybetań-
skich. Monidło odporne jest na poty 
i gnioty. Zimą można wyszorować je 
w śniegu, a latem umyć w górskim 
strumieniu”. 

Z monidłami zetknęłam się i „po-
kochałam” w 2011 roku, podczas re-
alizacji wystawy „Przyjmij tę obrącz-
kę. Ceremonia zaślubin w trzech 
religiach”. Wówczas to, na mój apel, 
bardzo aktywnie zareagowali miesz-
kańcy Włodawy i okolic, którzy przy-
nieśli kilkadziesiąt monideł. Prze-
konałam się wówczas, że jest ich  
w domach na naszym terenie jesz-
cze bardzo dużo. Z rozmów z ich 
właścicielami dowiedziałam się 
również, że czas ich powstania nie 
pokrywa się z datą zawarcia mał-
żeństwa. Zamówienie monidła ślub-
nego odbywało się często po kilku 
lub kilkunastu latach od ślubu, zna-
ne są też przypadki, gdy zamawiały 
takie portrety osoby już owdowiałe.

Jeżeli chodzi o samą nazwę 
monidło, jest to zwrot żargonowy, 
funkcjonujący między akwizytorem 
a osobami współtworzącymi, termin 
o zabarwieniu pejoratywnym, koja-
rzący się z cwaniactwem. Wybitny 
artysta, reżyser, dokumentalista 
Andrzej Różycki, autor cyklu wy-
staw o monidłach w polskich gale-
riach (m.in. w Częstochowie, Łodzi, 
Kielcach, Lublinie), w tekście pt. 
„Monidło – wstępna próba rehabi-
litacji” napisał: „Pojęciem monidło 
potocznie posługują się, co cieka-
we, wyłącznie ludzie z większych 
miast, ludzie zazwyczaj wykształ-
ceni. Tego określenia całkowicie nie 
znają natomiast ludzie wsi i małych 
miasteczek. Mało tego – nie znają, 
nie używają, nie wiedzą o takim uty-
tułowaniu obrazów fotograficznych, 
ludzie posiadający owe monidła. 
[...] Pojęcie monidło z całą pewno-
ścią pochodzi jednak od zdolności 
mamienia. Rozszyfrowanie dziś 
tego pojęcia bez szerszych badań 
jest poważnie utrudnione. Można 
pójść dwoma tropami. Pierwsze 
to szlachetne rozumienie od łaciń-
skich słów: moneo-monere, czyli 
jakaś forma pokrycia (np. warstwą 
malarską), drugie, które wydaje mi 
się ze wszech miar zasadniejsze, 
a pochodzi ono od pośledniej-
szego zwrotu, by kogoś omamić,  
a tym samym otumanić, zbajerować  
i zarobić. Wszystko zdaje się wska-
zywać, że monidło zostało ukute 
w środowisku szemranym – może 
warszawskim? Przemawia za tym 
użycie tej nazwy w opowiadaniu 
Jana Himilsbacha z lat 60. pod 
znamiennym tytułem „Monidło”. 
Wydaje się również, że nieomal za 
przyczyną literata, kamieniarza na-
grobnego, Jana Himilsbacha ugrun-
towało się wyłącznie pejoratywne 
znaczenie tego pojęcia, dla wielu 

utożsamianego z kiczem”.
Monidła kiedyś wisiały w więk-

szości domów na prowincji, nad 
małżeńskim łożem, były dumą wła-
ścicieli i ozdobą domu. W pewnym 
okresie stały się synonimem kiczu, 
czymś czego nie wypada posiadać. 
Zaczęto je zdejmować ze ścian.

Dziś monidła znajdują się w kręgu 
zainteresowań antropologów kultury, 
artystów, muzealników. Dzieje się tak 
za sprawą przewrotnej mody. Ci, któ-
rzy ich nie mieli, dziś pragną je posia-
dać. Wielu współczesnych twórców 
sztuki zaczyna stosować estetykę 
monidła, np. Ewa Martyniszyn we 
Wrocławiu. Stare monidła zbierają 
m.in. osoby zajmujące się fotografią, 
w tym chełmianie – Grzegorz Zabłoc-
ki i Ryszard Karczmarski. 

Monidło kolorowało ludzi i rze-
czywistość, sprawiało, że panna 
młoda była piękniejsza i miała 
różowe policzki, a pan młody nie 
był łysy. Upiększania stosowane  
w monidłach, w swym założeniu in-
tencjonalnym, przypominają efekty 
osiągane współcześnie przy zasto-
sowaniu  komputerowej obróbki gra-
ficznej fotografii.

Dział etnograficzny muzeum 
chełmskiego w kwietniu bieżącego 
roku organizuje wystawę o chełm-
skich monidłach. Zachęcamy do 
współpracy i prosimy mieszkańców 
Chełma oraz okolicznych miejsco-
wości o pomoc – odszukanie tych 
nietypowych obrazów w swoich do-
mach i użyczenie ich na ekspozycję 
lub (co najbardziej by nas ucieszyło) 
przekazanie monideł do zbiorów 
muzeum.

W ramach dokumentacji monidła 
w kontekście kulturowym, jesteśmy 
zainteresowani wykonaniem fotogra-
fii portretów w tradycyjnym miejscu 
(wnętrzu) eksponowania oraz prze-
prowadzeniem wywiadów etnogra-
ficznych na ich temat. W tej sprawie 
prosimy o kontakt telefoniczny z pra-
cownikami Działu Etnografii Muzeum 
Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambro-
ziewicza w Chełmie (82 5654784). 

Małgorzata Podlewska-Bem

Wystawa złożona z prac Marii Wąsowskiej, które 
trafiły jako dar dla Muzeum Ziemi Chełmskiej przy-
gotowana została w ramach działalności Galerii 72. 
Pokaz ten wzbogacony został prezentacją linorytów 
i drzeworytów z muzealnej kolekcji sztuki współcze-
snej. Wystawa towarzysząca, pełniąca rolę wpro-
wadzenia do wiodącej ekspozycji dzieł graficznych 
M. Wąsowskiej, obejmuje blisko czterdzieści prac 
dziewięciu autorów, z których pięciu odeszło już od 
nas na zawsze. Są wśród nich: Tadeusz Makowski, 
Wacław Wąsowicz, Wassily Kandinsky, którzy jesz-
cze przed wojną poszerzyli język plastycznego ob-
razowania. Stanisław Fijałkowski, Jerzy Grabowski, 
Ryszard Gieryszewski, Kazimierz Głaz i Antoni Star-
czewski, to luminarze rodzimego druku wypukłego, 
których dokonania stanowią trwałe pozycje w dzie-
jach polskiej sztuki powojennej. Najmłodszy z auto-
rów – Tomasz Barczyk, zaskakuje nie tylko formą, 
ale i formatem prezentowanych linorytów (70x200 
cm). Barczyk – utalentowany chełmianin, pracownik 
naukowy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu, posiada wyrazisty tem-
perament artystyczny i predylekcję – podobnie jak M. 
Wąsowska – do pop-artowskiej siły przekazu. Oboje 
wywodzą się z tej samej Alma Mater i łączy ich po-
krewny obszar graficznych poszukiwań. Prace Toma-
sza Barczyka trafiły na wystawę jako dar artysty dla 
chełmskiej kolekcji sztuki najnowszej.

Wystawę w Galerii 72, udostępnioną chełmskiemu 
odbiorcy 18 marca 2015, można będzie oglądać do 3 
maja 2015. Pokaz przygotowany został przez Jagodę 
Barczyńską i Ireneusza Praduna – kustoszy Działu 
Sztuki Współczesnej chełmskiego muzeum. 

Jagoda Barczyńska

Grafika Marii Wąsowskiej

Dar dla kolekcji 
Galerii 72

Monidła – dostojne portrety
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Aerofon - to brzmi dumnie, idiofon dęty - bardziej tajemniczo, harmonia - przywodzi na myśl perso-
nifikację ładu i symetrii w mitologii greckiej, czy też średniowieczną zgodność duszy i ciała, bądź 
ład sfer niebieskich. A może to tylko element dzieła muzycznego analizujący wertykał brzmieniowy 
utworu? Instrument. Na pewno od akordu…  
Czym był dla Ciebie, Panie Profesorze? 

Cóż rzec, bądź napisać w momentach na wieść o odejściu?
15.10.2014 r. zmarł Prof. Włodzimierz Lech Puchnowski, założyciel i Prezes Stowarzyszenia 
Akordeonistów Polskich, wieloletni kierownik Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki, 
wybitny artysta, twórca ”Warszawskiego Kwintetu Akordeonowego”, pedagog o wielkich 
zasługach dla nauczania gry na akordeonie oraz rozwoju akordeonistyki w Polsce i na 
świecie.          

Tyle nekrolog. Jak prosto i jak trudno zmieścić w kilku zdaniach 82 lata życia, ponad pół wieku 
prezesury, tysiące koncertów, setki uczniów, godziny z instrumentem... Część odnajdziemy w biblio-
tekach, inną otwierając Internet. Ale nic nie zastąpi wspomnienia tembru Twojego głosu, ciepłego 
spojrzenia, gestu. Jakże często znajdowałeś chwile, by być w naszym mieście, dzielić się swoją 
przyjaźnią, wiedzą, doświadczeniem. Ile razy wskazywałeś kierunek zasiadając w jury Chełmskich 
Konkursów Akordeonowych, czy prowadząc warsztaty, konsultacje? Lubiłeś odwiedzać to miasto, 
w którym żyje tak wielu miłośników Twojego instrumentu i gdzie tą grupę wiódł zwykle człowiek, 
któremu rodzice dawali na imię Czesław. Popielnicki, Drygalewicz, Kotowski. To oni stanowili  
o pozycji Chełma na akordeonowej mapie Polski i to nie tylko przez fakt organizowania przeglądów, 
konkursów, ale choćby przez to, iż właśnie tutaj przywoziłeś cenne instrumenty swojego Kwintetu, 
by zestroił je Twój przyjaciel, Czesław Popielnicki. Stolica w owym czasie nie miała takiego fachow-
ca. W naszej Szkole Muzycznej kolejne pokolenia akordeonistów kształcą Twoi ”wnukowie”; Sławo-
mir Piędzia i Ireneusz Konopko wyszli z klasy akordeonu Czesława Kotowskiego, a on studiował  
u Ciebie. W bibliotece szkolnej są Twoje muzyczne transkrypcje utworów na ten instrument.

  Jesteś i zostaniesz z nami Profesorze, w żalu po Tobie, we wspomnieniach ludzi, którzy Ciebie 
znali, w młodych adeptach akordeonistyki, w ulotnych dźwiękach harmonii. 

Adieu Monsieur le Professeur ...
                   Krzysztof Weresiński 

Adieu Monsieur 
le Professeur

30 marca 2015 roku odbędą się w placówce warsztaty klarnetowe prowadzone 
przez Kornela Wolaka (członek Quartetto Legato, stypendysta Jacobs School na 
Uniwersytecie w Indianie), zdobywca pierwszej nagrody w Royal Conservatory’s 
Concerto Competition oraz Presser Music Award .
Współpracował z Quebek Symphony Orchestra, Toronto sinfonietta, Charleston 
(North Carolina ) Symphony Orchestra, Kwartetem smyczkowym glenna goulda).

Plan warsztatów:
- 30 marca godz.10:00 - Uczniowie PSM I i II st. w Chełmie
- 14:30 - inni klarneciści z regionu lubelskiego
- 16:30 - Wspólne seminarium dla wszystkich instrumentów dętych połączone  
z pokazem na konkretnych utworach. Zapraszamy wszystkich chętnych klarneci-
stów oraz innych instrumentalistów z grupy instrumentów dętych oraz chełmskich 
melomanów !!!

Regionalne warsztaty klarnetowe
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Chełm Literacki XX i XXI 
wieku tom I

Zgromadzone w publikacjimateriały do-
bierane były pod kątem całościowegouka-
zania literatury chełmskiejwe wskazanym 
okresie historycznym. Część pierwszą 
książki poświęcono genezie życia lite-
rackiego Chełma, jego organizatorom  
– w tym grupom literackim – oraz pro-
blemom chełmskiej literatury. W części 
drugiej zostali umieszczeni pisarze emi-
gracyjni – W. Iwaniuk, Cz. Bednarczyk, 
poeci z kręgów powojennych „Pryzmatów”  
i Chełmskiego Klubu Literatów „Osnowa” 
oraz pisarze dotychczas nie występujący 
w chełmskich opracowaniach krytycz-
noliterackich. W części trzeciej ukazano 
literacką działalność regionalną i uhono-
rowanie jej wybitnych uczestników.
Wybór tekstów i opracowanie: Longin 
Jan Okoń, Zbigniew Waldemar Okoń
rok: 2014
Wydawca: Stowarzyszenie Rocznik 
Chełmski, Chełmski Klub Literatów 
„Osnowa”
oprawa: twarda
ISBN: 978-83-922585-9-9
druk:KARAD Kielce

Spacer z Bolkiem
Przewodnik po gminie  
Ruda Huta

Spacer z Bolkiem jest efektem pracy za-
połu redakcyjnego pod kierownictwem 
Marty Kordas, dyrektora Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Ruda Huta. Przewodnik 
jest publikacja opisującą przyrodę ze 
wspaniałą Doliną Bugu i dębem Bol-
ko w Hniszowie, rezerwatami przyrody  
z unikalną fauną i florą, miejscami cieka-
wymi ze względów historycznych i kultu-

rowych.
stron: 62
rok:2014
Wydawca: Wydawnictwo TAWA 
Taurogiński Waldemar
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-62638-90-7

Wiersze wybrane

autor: Danuta Maksymiuk
ISBN 978-83-934269-8-0

Zabytki Chełma  
ARCHITEKTURA

W publikacji znajdziemy opisy i notki hi-
storyczne dotyczące 19 najcenniejszych 
i najbardziej urokliwych chełmskich za-
bytków. 
autor: Zbigniew Lubaszewski
stron:40
rok:2014
Wydawca: Wydawnictwo TAWA 
Taurogiński Waldemar
oprawa: miękka
ISBN: 970-83-62638-29-0

Weekend w Chełmie.  
Przewodnik

Praktyczny przewodnik po Chełmie i oko-
licach wydany z myśla o turystach odwie-
dzających miasto. Zawiera dokładny spis 
szlaków turystycznych pieszych, rowero-
wych, kajakowych i konnych oraz scieżek 
turystycznych. Publikacja zawiera także 
propozycje wycieczek w okolicach Chełma.
autor: Zbigniew Lubaszewski
stron: 85
rok: 2014
Wydawca: Wydawca: Wydawnictwo 
TAWA Taurogiński Waldemar
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-62638-35-2

Rocznik Chełmski. Tom 18

Na osiemnasty już tom Rocznika Chełm-
skiego składa się 8 artykułów historycz-
nych. Wydawnictwo zawiera nowy dział 
„Z zagranicy”. W nim znajduje sie 5  prac 
autorów w języku ukraińskim i angiel-
skim. Ponadto w dziale „Życie naukowe”, 
zaprezentowane zostały artykuły z sesji 
naukowej poświęconej 70. rocznicy likwi-
dacji Stalagu 319 w Chełmie.
autor: praca zbiorowa
rok:2014
stron:220
Wydawca: Stowarzyszenie Rocznik 
Chełmski
oprawa: miękka
ISSN 1425-6665

Rudziemie

Autor: Andrzej Niemiec
rok: 2013
stron: 136
Wydawca: Wydawnictwo TAWA  
Taurogiński Waldemar, 
ISBN: 8362638303, 9788362638307

Legionowe kadry.  
Narodziny polskiego  
reportażu wojennego

Katalog wystawy „Legionowe kadry. Po-
czątki polskiego fotoreportażu wojenne-
go”, przygotowanej przez Muzeum Historii 
Fotografii w Krakowie w celu podkreśle-
nia roli żołnierzy-fotoreporterów I wojny 
światowej, dzięki którym możliwe jest po-
kazywanie współczesnym zatrzymanych 
w kadrze fragmentów historii Polski. Au-
tor wystawy i katalogu – Andrzej Rybicki 
koncentruje naszą uwagę na pracach ‹kil-
ku legionowych fotografów, którzy czując 
potrzebę chwili, wagę dziejących się 
wokół nich wydarzeń założyli na froncie 
„Spółkę fotograficzną”, pierwszą polską, 
niezależną agencję fotograficzną›. 
Publikacja do nabycia w cenie 15 zł  
w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora 
Ambroziewicza w Chełmie
autor: Rybicki Andrzej 
stron: 352 
format: 18x13,8 cm 
rok: 2014 
wydawca: Muzeum Historii Fotografii 
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie 
oprawa: miękka 
ISBN: 978-83-89177-58-2

Zza rudzianej ściany

Wydawca: Wydawnictwo TAWA  
Taurogiński Waldemar
oprawa:miękka
ISBN: 978-83-62638-53-6
rok:2012

Chełmski rynek wydawniczy
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Zgodnie z nowym prawem województwo podzielone zostało na regiony 
gospodarowania odpadami. Odpady komunalne zbierane w danym regionie 
powinny być kierowane i przetwarzane w jego granicach we wskazanej w Wo-
jewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych (tzw. RIPOK). Na mocy planu dla województwa lubel-
skiego utworzony został region Chełm, do którego weszły: miasto Chełm 
i Rejowiec Fabryczny oraz gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubien-
ka, Hrubieszów, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, 
Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Uchanie, Wierzbica, Wola Uhruska, 
Wojsławice i Żmudź. Innym istotnym ustaleniem planu jest nadanie statusu 
regionalnej instalacji Zakładowi Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
regionu chełmskiego w Srebrzyszczu, do którego powinny trafić odpady 
zbierane w naszym regionie.

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych został wybudowany  
w ramach projektu pn. „Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych re-
gionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów”, dofinansowanego z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem projektu 
była: budowa zakładu, rekultywacja 12 składowisk odpadów w obrębie ob-
szaru Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej, edukacja ekologiczna 
oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon”. Reali-
zację projektu przeprowadziło Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
Sp. z o.o. w Chełmie. 

W miejscowości Srebrzyszcze koło Chełma powstał zakład o wydajność 
ok. 26.000 Mg przy systemie pracy jednozmianowej. Stanowi on część kom-
pleksowego zespołu obiektów, takich jak: 

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

W zakładzie zachodzą następujące procesy technologiczne: sortowanie 
odpadów komunalnych, sortowanie odpadów pochodzących z selektywnej 
zbiórki, przygotowanie surowca do produkcji paliwa alternatywnego, kom-
postowanie odpadów organicznych wydzielonych na linii sortowniczej tzw. 
frakcja podsitowa) oraz odpadów zielonych zebranych selektywnie, przyjmo-
wanie, czasowe magazynowanie i wysyłka do utylizacji zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, przyjmowanie i demontaż zużytego wyposażenia 
gospodarstw domowych (odpadów wielkogabarytowych), przyjmowanie odpa-
dów budowlanych, składowanie balastu (nieprzydatne odpady po sortowaniu i 
kompostowaniu odpadów) oraz składowanie odpadów azbestowych.

Na szczególną uwagę w zakresie rozwiązań technologicznych zasługuje 
przygotowanie paliwa alternatywnego. W zaproponowanym systemie gospo-
darowania odpadami komunalnymi występują w znacznych ilościach odpady, 
które ze względu na jakość nie przedstawiają wartości jako surowce wtórne, 
ale posiadają dobre właściwości energetyczne. Z uwagi na sąsiedztwo Cemen-
towni Chełm i możliwość odzysku energetycznego w piecach cementowych, 
produkcja paliwa alternatywnego stanowi ważny element zakładu.

Dzięki realizacji projektu budowy zakładu przetwarzania odpadów komu-
nalnych i rekultywacji składowisk odpadów region Chełm wyróżnia się na tle 
sąsiadujących regionów kompleksowym rozwiązaniem problemów gospoda-
rowania odpadami.
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DOKĄD TRAFIAJĄ NASZE ODPADY
ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Reklama
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Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Poczto-
wa 41, Urząd Miasta Chełm, Muzeum 
Ziemi Chełmskiej, Chełmski Dom Kul-
tury, Chełmska Biblioteka Publiczna, 

TAWA ul. Krzywa, „Technobud” Hotel Kamena, przychodnie: „Salus” ul. Piłsudskiego 11B, 
„San-Med” I Armii W.P., Salon Kosmetyczny „Angel” - ul. Lwowska 13 E, „Galeria Fryzur” 
ul. Pocztowa 26, hotel „Relax”-ul. 11 Listopada 2, HK Hotel „Kozak” – ul. Hrubieszowska 37, 
„ALMED” Specjalistyczne Gabinety Lekarskie ul. Hrubieszowska 54a, Hotel „DUET” - ul. 
Hrubieszowska 54 a, „LEK-DENT” ul. Wołyńska 32, MSP ZOZ, ul. Wołyńska 11, Stowarzy-
szenie Twórcze „Pasja” - I Armii W.P. 19, „SURMED” Przychodnia Lekarzy Rodzinnych ul.  
I Armii W.P. 41 C „FAN KULTURY” ul. Lwowska 1, „Unident” ul. Waśniewskie-
go 13, OPUS IT Jaskinia Solna „Barbórka” - Lubelska 52, Lubelski Urząd Woje-
wódzki w Lublinie Delegatura w Chełmie – pl. Niepodległości 1, Salon Fryzjer-
ski „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 Lwow-
ska 34.

gazeta dostępna w :

Księżniczka Sara to jedna z najciekawszych produkcji Teatru Muzycznego 
TINTILO. Wzruszający musical na motywach powieści „Mała księżnicz-
ka” F.H. Burnett. Zapraszamy do  ChDK, 25 kwietnia na godzinę 18.00  
i 26 kwietnia na godzinę 14.00       

Chełmska Biblioteka Publiczna 
im. Marii Pauliny Orsetti zaprasza do 
zwiedzania wystawy pt.”Nie tylko dla 
palących...”, która dostępna jest w ma-
łej galerii ChBP przy ul. Partyzantów 
40 (parter, nowy budynek) od 6 marca 
do 30 kwietnia br. Eksponatami wy-
stawienniczymi są etykiety umiesz-
czane na opakowaniach zapałek oraz 
pudełka z zapałkami pochodzące ze 
zbiorów prywatnych Krzysztofa Skwi-
rowskiego. Etykiety i zapalki pocho-
dzą z  różnych okresów oraz różnych 
państw całego świata. 

Księżniczka Sara

Wystawa etykiet 
umieszczanych 
na opakowaniach 
zapałek

15 kwietnia 2015 r. o 9.00 rozpocznie się VII Ogólnopolski Festiwal Gita-
rowy „Gitara na Kresach – Chełm 2015” organizowany przez Państwową 
Szkołę Muzyczną I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie. Współor-
ganizatorami są Towarzystwo Muzyczne w Chełmie oraz Muzeum Ziemi 
Chełmskiej. 16 kwietnia zmierzą się ze sobą uczniowie szkół muzycz-
nych II stopnia. W tym roku  do jury zostali zaproszeni profesor Piotr 
Zaleski z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, profesor Marcin Zalewski  
i st. wykładowca  Ryszard Bałauszko z Akademii Muzycznej w Warsza-
wie.  Recital  Jakuba Niedoborka z lubelskim kwintetem Tanguillo zakoń-
czy pierwszy dzień przesłuchań i da wiele radości artystycznych zarówno 
uczestnikom jak i Chełmianom. Nie mniej interesująco zapowiada się finał 
drugiego dnia w postaci koncertu wybitnego polskiego duetu gitarowego 
-Kupiński Duo . Przesłuchania oraz koncerty odbywać się będą w salach 
Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Lubelskiej 55. 

KONKURS GITAROWY


