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Najpiękniejszych świąt
swoim Czytelnikom

życzy 
Zespół Redakcyjny 
Kultury Chełmskiej

Święta Bożego Narodzenia to dni wyjątkowe,
niosące dobro i nadzieję.

Proszę przyjąć na ten szczególny czas
serdeczne życzenia zdrowia,

spełnienia marzeń
oraz wszelkiej pomyślności

w każdym dniu Nowego 2018 roku
życzą

  Zygmunt Gardziński Agata Fisz
     Przewodniczący        Prezydent Miasta Chełm
 Rady Miasta Chełm

Chełm, Boże Narodzenie 2017 r.

Longin Jan Okoń – pisarz, poeta, nauczy-
ciel, etnograf, działacz społeczny, animator 
kultury, wybitna postać życia kulturalnego 
Chełma i ziemi chełmskiej. Twórca Ducha 
Bielucha – legendarnego władcy Chełm-
skich Podziemi Kredowych. Za swoje zasłu-
gi uhonorowany został licznymi odznakami, 
tytułami oraz orderami i odznaczeniami pań-
stwowymi. Prowadzi aktywną współpracę ze 
środowiskami literackimi naszego regionu. 
Na stałe wpisał się do historii literatury pol-
skiej.

Z okazji 90. rocznicy urodzin oraz 75-lecia 
działalności literackiej, dostojnemu Jubilato-
wi, pomyślności w życiu osobistym i pełnej 
realizacji zamierzeń w twórczości literackiej 
i działalności artystycznej,

życzy Zespół Redakcyjny 
Kultury Chełmskiej

najlepsze 
życzenia

Jan Uścimiak zdobył III nagrodę w XIV Ogólno-
polskim Konkursie Rzeźby i Malarstwa na Szkle 
z cyklu:Rok Polski „U schyłku żywota”. Artysta  
z Chełma został jednym z 11 laureatów.

Na konkurs organizowany przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Wilkowicach 34 prace autorstwa 
17 osób. Komisja konkursowa po ocenie wszyst-
kich zgłoszonych prac przyznała nagrody i wyróż-
nienia w dwóch kategoriach: malarstwo na szkle 
i rzeźba. Przyznana została także jedna nagroda 
specjalna Wójta Gminy Wilkowice.         (sad)

Orszak Trzech Króli
Wyjątkowy, bo wychodzący z trzech parafii 

będzie chełmski Orszak Trzech Króli organizo-
wany w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 
stycznia. Całość rozpocznie się o godz. 12.00 
mszą świętą z powitaniem Króla i orszaku w: 
Bazylice Mariackiej, kościele Chrystusa Odku-
piciela oraz kościele Świętej Rodziny w Cheł-
mie. O godz. 13.00 orszaki z wymienionych 
parafii wyruszą do Szopki Bożonarodzeniowej 
na Pl. Łuczkowskiego, gdzie odbędą się dalsze 
uroczystości. Orszak honorowym patronatem 
objął Arcybiskup Metropolita Lubelski Stani-
sław Budzik. Uroczystościom patronuje też 
Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz.

Pójdźmy wszyscy...
Najpiękniejsze kolędy w wykonaniu uczniów 

chełmskich szkół będzie można usłyszeć 12 
stycznia w Chełmskiej Bibliotece Publiczej.  
O godz. 10.30 rozpocznie się koncert laure-
atów trzeciej edycji Międzyszkolnego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek „Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki”. Na koncert zapraszają organizatorzy: 
MDK, ChBP, Urząd Miasta Chełm oraz Duszpa-
sterstwo Młodzieży w Chełmie. Wstęp wolny.

Tanecznie i jazzowo
Na VI Karnawałowe Spotkania z Tańcem 

Jazzowym zaprasza MDK. Impreza odbędzie 
się 21 stycznia w sali widowiskowej ChDK. 
Podczas dwóch koncertów zatańczą wszyst-
kie grupy Zespołu Tańca Jazzowego Ballo oraz 
goście: Małgorzata Ziółkowska – tancerka, 
choreograf i pedagog tańca Kieleckiego Teatru 
Tańca oraz Fabian Fejdasz – tancerz Polskiego 
Teatru Tańca z Poznania.

Bilety w cenie 10 zł – dostępne w MDK.

Puchar boogie woogie
Najlepsze pary Polski zaprezentują się 10 

lutego w ChDK podczas Pucharu Polski Boogie 
Woogie. Na scenie nie zabraknie tancerzy z 
największego klubu w kraju czyli Boogie Opus 
Twist z MDK w Chełmie, którzy jednocześnie 
są gospodarzami imprezy. Zaplanowaną na 
godz. 17.00 galę, tradycyjnie poprzedzą elimi-
nacje, które wyłonią najlepsze pary.     (sad) 

Już 14 stycznia w Chełmie - podobnie jak 
w całej Polsce oraz wielu miejscach za 
granicą - zagra Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy.  Celem 26. Finału bę-
dzie zbiórka pieniędzy „dla wyrównania 
szans w leczeniu noworodków”.

W Chełmie zarejestrowały się trzy sztaby:  
w I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogól-
nokształcącym oraz w Automobilklubie Chełm-
skim. Ten ostatni, na finał całodziennej zbiórki 
zaprasza do Miejskiej Hali Sportowej. Od godz. 
16.00  będą tam trwały licytacje, kiermasze  
i występy artystyczne. Wystąpią m.in. Formacje 
Ballo, Klub Boogie Opus Twist i Foton Młodzieżo-
wego Domu Kultury, Estrada Dziecięca oraz tan-
cerze Chełmskiego Domu Kultury. W programie 
nie tylko popisy taneczne. Na scenie zaprezentu-
ją się także: zespół muzyczno-wokalny „Na szyb-
ko” z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Munduro-
wych oraz Chór Rapsodia z II LO.             (sad)

nagroda dla rzeźbiarza

Orkiestra zagra 
dla najmłodszych
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Mijający rok 2017 jest 
dla Estrady Dziecięcej 
rokiem jubileuszy. Swo-
je święto mają: zespół 
i organizowana przez 
estradę ogólnopolska 
impreza. W tym roku  
jubileusz 25-lecia pracy 
zawodowej obchodzi 
też choreograf i kierow-
nik artystyczny zespołu  
Renata Jakimiuk.

W kwietniu zespół obcho-
dził swoje 30 urodziny, pod-
czas których pokazał spek-
takl  „Księżniczka na ziarnku 
grochu”. Zaprezentowały się 
w nim wszystkie grupy Es-
trady. We wrześniu tancerze 
najstarszych grup – Allegro  
i Allegretto – zostali zapro-
szeni do współpracy z Te-
atrem Ziemi Chełmskiej przy 
nowej sztuce „Głupcy z Cheł-
ma”, do której choreografie 
opracowali Renata i Sebastian 
Jakimiuk  (instruktorzy tańca  
Estrady). Natomiast  1 grud-
nia miał miejsce jubileuszowy 
XX Wieczór Ogólnopolskich 
Spotkań z Tańcem Współcze-
snym, który swoim patrona-
tem objęła Prezydent Miasta  
Chełm Agata Fisz.

Pomysł organizacji Ogól-
nopolskich Spotkań z Tań-
cem Współczesnym powstał  
w 1998 roku z inicjatywy Re-
naty Jakimiuk  oraz Marka 

Sikory (ówczesnego prezesa 
Estrady Dziecięcej Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Tańca  
w Chełmie). Do bogatej ofer-
ty kulturalnej miasta Chełma 
pomysłodawcy postanowili 
dopisać imprezę promującą  
taniec współczesny, które-
go prekursorem jest właśnie 
chełmska Estrada Dziecięca.  
Spotkania z Tańcem są orga-
nizowane cyklicznie, a dzię-
ki obejrzanym spektaklom 
chełmscy widzowie mogą śle-
dzić rozwój tańca współcze-
snego w Polsce. 

Do występów na lokalnej 
scenie zapraszani są przyja-
ciele Estrady, których grono 
stale się powiększa. Widzo-
wie mają okazję zobaczyć 
różnorodny repertuar i tech-
niki taneczne od teatru tańca 
współczesnego poprzez cho-
reografie w technice tańca 
charakterystycznego i baletu 
klasycznego po taniec jazzo-
wy. Podczas I Spotkań gościn-
nie wystąpił zespół Rytmix  
z Konina oraz Etiuda z Puław.

W 20-letniej historii impre-
zy na chełmskiej scenie za-
prezentowało się 50 zespołów 
i solistów z różnych stron Pol-
ski: Starachowic, Puław, Kra-
kowa, Lublina, Krasnegosta-
wu, Białegostoku, Nałęczowa, 
Biłgoraja, Łodzi, Gdańska, 
Kielc, Rzeszowa. Wśród nich 
były zarówno amatorskie gru-

py taneczne, jaki i zawodowi 
tancerze,  m.in. Teatr Tańca 
Alter z Kalisza, Krakowski Te-
atr Tańca, Lubelski Teatr Tań-
ca, Pracownia Choreografii 
Akademii Muzycznej w Łodzi, 
Dziki Styl Company z Gdań-
ska czy soliści Polskiego Bale-
tu Narodowego.  Każde Spo-
tkania są również okazją do 
zaprezentowania się gospo-
darzy, czyli Estrady Dziecię-
cej. To ogromna motywacja 
dla całego zespołu i okazja do 
przygotowania nowych chore-
ografii. 

Tegoroczne Spotkania były 
okazją do podziwiania wystę-
pu tancerzy z Pracowni Cho-
reografii Akademii Muzycznej 
w Łodzi, w której studiuje  
i tańczy absolwent Estra-
dy Dawid Marzec, a także ze 
Szkoły Tańca Kieleckiego Te-
atru Tańca wraz z absolwentką 
Julią Polską. Nie mogło rów-
nież zabraknąć i gospodarzy 
imprezy – swoje choreografie 
zaprezentowało pięć grup: Al-
legro, Allegretto, Slajd, Swing 
i Keep it up. Nad całością im-
prezy czuwał Zarząd Stowa-
rzyszenia  - Grażyna Woźniak 
i Adam Kot  oraz instruktorzy 
Estrady Dziecięcej – Renata  
i Sebastian Jakimiuk, Joan-
na  i Piotr Czarneccy, Joanna 
Chudoba i Robert Jamiński.

Renata Jakimiuk

Święto tańca i estrady
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Galeria 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej 
na przestrzeni ostatnich pięciu lat 
wzbogaciła swe zasoby o dary, któ-
rych ranga i znaczenie mają wymiar  
spektakularny. Stąd wątek ten wy-
maga osobnego omówienia zarówno 
w kontekście kultury o regionalnym 
znaczeniu, jak i tej o znacznie szer-
szym – globalnym wręcz – zasięgu.

Tymczasem sale Galerii 72 wypełniły prace 
składające się na dar dwóch wybitnych polsko-
kanadyjskich twórców – Kazimierza Głaza (ur. 
1931) i Alfreda Hałasy (ur. 1942), który trafił 
do chełmskich zbiorów sztuki współczesnej  
w ciągu ostatniego roku. Bogactwo tego ze-
społu dzieł przybliża nam wystawa, którą 17 
listopada 2017 muzeum udostępniło zwie-
dzającym. Mając do czynienia z odmiennym 
materiałem plastycznym, różnym rodzajem 
ekspresji, nieprzystawalnością gatunków ar-
tystycznych uprawianych przez obu autorów, 
kuratorzy pokazu, zdecydowali się na prezen-
tację ich dzieł w oddzielnych przestrzeniach 
wystawienniczych, o wspólnym ciągu komuni-
kacyjnym. 

Indiańskie życzenia i pejzażowe impresje
Na dar Kazimierza Głaza składa się pięćdzie-

siąt gwaszy, które przynależą do dwóch cykli: 
„Indian Greetings” (Życzenia indiańskie) oraz 
„Actinolite – transpozycje pejzażu”. Obie se-
rie powstały w 1969 roku, a zatem jedynie rok 

dzieli je od momentu osiedlenia się artysty na 
ziemi kanadyjskiej. Z dzisiejszego punktu wi-
dzenia, ten liczący blisko pół wieku zbiór prac, 
nabiera – w kontekście dziejów sztuki powo-
jennej – historycznego już znaczenia. Impul-
sem twórczym „Indian Greetings” – trzydziestu 
opracowań powstałych w malarskiej technice 
gwaszu, stała się wizyta autora w rezerwacie 
Indian w Caughnawaga w pobliżu Montrealu. 
Spotkanie z Poking Fire – sędziwym, dostoj-
nym, przystrojonym  w barwny pióropusz 
przywódcą rezerwatu, który na wieść, że 
ma czynienia z gościem z Polski – przemówił  
w jego ojczystym języku, wywarło na malarzu 
niezapomniane wrażenie. Poking Fire, który 
znajomość naszego języka pielęgnował od cza-
su studiów i umiejętność tę zawdzięczał swe-
mu profesorowi o polskich korzeniach, przyjął 
– wraz z otaczającym go krajobrazem – rolę 
głównego bohatera dedykowanej mu przez 
Głaza serii utworów. Sam autor podkreśla, że 
strojny pióropusz wodza – magiczne nakrycie 
głowy używane przez wybitnych wojowników 
indiańskich, ożywiło jego zatarte już wspo-
mnienia i obrazy z książek z dzieciństwa. Stąd 
bierze się pewnie graficzność tych opracowań 
bliska estetyce dziecka, którą podkreśla ko-
lor o zmiennej temperaturze, wyprowadzony 
miękkim malarskim gestem. 

„Actinolite – transpozycje pejzażu” – zespół 
dwudziestu impresji malarskich – powstał jako 
pochodna przeżyć i doznań artysty z pobytu 
w miejscowości Actinolite w pobliżu Ottawy. 

Ta barwna i zmien-
na opowieść o uro-
dzie drzew, których 
korony przybierają 
formę zwielokrot-
nionego łuku, zdaje 
się być próbą od-
dania różnych pór 
roku, rodzaju pogo-
dy, natężenia świa-
tła, uzmysławiają-
cymi przemijalność  
i ulotność chwili. 
Obie serie malar-
skie: „Indian Gre-
etings” i „Actinolite”, 
redukując postrze-

ganą rzeczywistość do formy najprostszych 
znaków-symboli, ewokują nastrój tajemnicy, 
aurę kontemplacji i zadumy nad niestałością 
zjawisk tego świata. Cała twórczość Głaza, 
którego dokonania przypominają ostatnio naj-
ważniejsze muzea i galerie w kraju, kreuje na-
pięcie o silnym pierwiastku duchowym. 

Galeria 72 ze swoją kolekcją stanowi dla 
artysty ważny punkt odniesienia. Już po raz 
trzeci do chełmskich zbiorów trafia dar tego 
wybitnego autora, który swe wytwory myśli 
plastycznej, przekazuje nam jako dowód naj-
wyższego zaufania. Nie można pominąć, że 
Kazimierz Głaz to również  literat, globtroter, 
poliglota, człowiek złakniony poznawania ludzi, 
miejsc, pomników kultury, tradycji i zwyczajów 
innych narodów. Trafił do Kanady przez Paryż 
i Vence na południu Francji, gdzie zaprzyjaźnił 
się z Witoldem Gombrowiczem i jego żoną Ritą, 
by następnie zawrzeć swe przeżycia w książ-
ce „Gombrowicz w Vence i inne wspomnienia”, 
którą Wydawnictwo Literackie w Krakowie wy-
dało w 1989 roku. Dodać w tym miejscu nale-
ży, że otwarte w tym roku Muzeum Gombro-
wicza w Vence, mieści na czołowym miejscu 
obraz naszego artysty. 

Mistrz plakatu
Do innego gatunku wypowiedzi plastycz-

nej należy oraz innymi prawami rządzi się 

w y s ta w y
Kazimierz Głaz, alfred Hałasa. Królewski dar polsko-kanadyjskich artystów

z Kanady do Galerii 72

Alfred Hałasa-fragment wystawy

Kazimierz Głaz, „Indian Greetings”, 1969, gwasz
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dzieło Alfreda Hałasy – jednego z najwy-
żej cenionych plakacistów świata. Pochodzi  
z miejscowości Zawada na Zamojszczyźnie, 
w Zamościu uczęszczał do Liceum Plastycz-
nego, zaś Akademię Sztuk Pięknych ukończył  
w Krakowie (podwójny dyplom Wydziału Ar-
chitektury Wnętrz oraz Wydziału Form Prze-
mysłowych). W 1972 roku wyjechał do Paryża, 
gdzie pracował jako projektant, by trzy lata 
później osiąść na stałe w Montrealu. Od po-
czątku związany jest z Uniwersytetem Quebec 
i jego Wydziałem Wzornictwa Przemysłowego. 
To tutaj współtworzył Centrum Designu oraz 
Design International – organizację realizują-
cą coroczne międzynarodowe warsztaty dla 
studentów, prowadzone przez najwybitniej-
szych projektantów z całego świata. Alfred 
Hałasa jest odpowiedzialny za program tych 
wydarzeń oraz dobór zapraszanych gości. 
Jego dokonania w dziedzinie plakatu głęboko 
osadzone są w rodzimej tradycji, określanej 
nośnym i szeroko znanym terminem „polskiej 
szkoły plakatu”. Hałasa jeszcze w czasie stu-
diów przypadających na lata sześćdziesiąte, 
był świadom renomy tego zjawiska oraz licz-
nych nagród przyznawanych naszym twórcom 
obrazów ulicznych na najważniejszych prze-
glądach i konkursach rangi międzynarodowej. 
Sam będąc jeszcze studentem, przygotował w 
1969 roku plakat dla Zespołu Pieśni i Tańca 
krakowskiej AGH, którego był utalentowanym 

tancerzem. Dzieło to o rysie reklamy, zapo-
wiada nam przyszłego projektanta wielkiego 
formatu. Hałasa mając doskonale opanowane 
kompendium wiedzy z zakresu sztuki reklamy 
wizualnej, wybiera i posługuje się taką gamą 
środków plastycznych, by skutecznie przycią-
gnąć oko odbiorcy oraz zainteresować pro-
ponowanym tematem. Swoboda jaką ujawnia 
jego rysunek, malarski gest, zdecydowane  
i sugestywne zestawienia kolorów, wyszuka-
na symbolika, sięganie po medium fotografii 
oraz stosowanie form ze świata potoczne-
go oraz tych z obszaru abstrakcji, przybiera 
kształt kompozycji o wirtuozerskim formacie.  
Dochodzi do tego wysublimowana typografia, 
cytująca zarówno pismo odręczne, jak i wyko-
rzystująca bogactwo czcionek. Plakaty Hałasy 
odbieramy jako utwory niezmiernie dynamicz-
ne, działające na nasze uczucia i emocje, które 
jednocześnie ujawniają autorską powściągli-
wość oraz dbałość o przejrzystość, ład i logikę 
założenia przestrzennego dzieła. 

Artysta jest wiernym patriotą i obywate-
lem dwóch swoich ojczyzn: Polski i Kanady, co 
dostrzegamy w repetycji  narodowych – bia-
ło-czerwonych barw, czapki z orzełkiem, jak 
również  fleur-de-lis – białego kwiatu lilii, bę-
dącego symbolem kanadyjskiej prowincji Qu-
ébec, która stała się miejscem pracy i kreatyw-
nego rozwoju twórcy. Przywiązanie Hałasy do 
rodzimych korzeni zaowocowało obszerną se-

rią plakatów zrealizowanych dla Polskiego In-
stytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki Pol-
skiej im. Wandy Stachiewicz, Polskiej Fundacji 
Społeczno-Kulturalnej w Québecu, co z kolei 
przełożone zostało na tematykę  związaną  
z promocją naszej literatury (Witold Gombro-
wicz, Czesław Miłosz, Bruno Schulz), muzyki 
(Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski, Witold 
Lutosławski), kina (Andrzej Wajda, Krzysztof 
Zanussi). Znacząca liczba utworów Hałasy de-
dykowana jest corocznym wystawom podsu-
mowującym działalność słynnej Szkoły Desi-
gnu Uniwersytetu Québec w Montrealu. Autor 
nie poprzestaje na jednej wersji projektu, ale 
wielokrotnie tworzy całe ich serie poświęcone 
ważnym dla historii wydarzeniom (10 rocznica 
śmierci Jana Pawła II, Katyń 1940-Smoleńsk 
2010, Auschwitz-Birkenau State Museum), tak 
jakby – na kilka sekwencji – pragnął rozpisać 
własną zadumę i wzruszenie.  Wiele pozycji 
plakatowych podsumowuje wystawy samego 
artysty, jak i jego – liczącą blisko pięć dekad 
– pracę na niwie sztuki. Dzieła twórcy prze-
nikają na wskroś wartości najwyższej próby: 
patriotyzm oraz wierność tradycji i kulturze,  
w której wyrósł i która go ukształtowała. 

Jego dar przekazany do muzealnych zbiorów 
sztuki współczesnej składa się ze 180 utwo-
rów wykonanych w technice sitodruku, które 
powstały w latach 1985-2017. Te wyjątkowej 
klasy i dużego formatu graficzne dzieła, doku-
mentują znaczącą część spuścizny artysty w 
dziedzinie plakatu. W ramach wystawy – mimo  
pokaźnej przestrzeni galeryjnej – muzeum 
było w stanie udostępnić jedynie 84 przykłady 
dzieł artysty. 

Wystawa Kazimierza Głaza i Alfreda Hała-
sy – polsko-kanadyjskich artystów o wielkiej 
renomie w skali kraju jak i poza jego grani-
cami, przedstawia nie tylko bogactwo dóbr 
artystycznych, o które Muzeum Ziemi Chełm-
skiej wzbogaciło swą zasobność, ale przede 
wszystkim przybliża nam kolejnych – po po-
kazie Tomka Kawiaka – twórców, którzy swą 
kreatywną myślą, niespotykanym talentem 
i niespożytą energią, rodzime pojmowanie 
piękna przenieśli na inne terytoria zachodnie-
go świata, by  dzielić się nim jako wartością 
najwyższą. Dar złożony z wytworów ich arty-
stycznej misji, dowodzi nie tylko zaufania dla 
naszej pracy i miejsca, ale staje się zobowią-
zaniem na przyszłość. Przyjmując go z ogrom-
ną wdzięcznością, dołożymy starań, by temu 
zadaniu sprostać. 

Jagoda Barczyńska

w y s ta w y
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Alfred Hałasa-fragment wystawy

Kazimierz Głaz, „Actinolite – transpozycje pejzażu”, 
1969, gwasz
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Od niedawana moż-
na oglądać nową 
odsłonę malarstwa, 
graf iki i  rysunku  
z kolekcji muzeum w 
Chełmie. Tworzy ją 
wybór dzieł artystów 
malarzy, związanych 
z naszym miastem, 
absolwentów aka-
demii sztuk pięknych  
i innych uczelni arty-
stycznych.

Zostały przypomnia-
ne utwory wykonane  
w technice olejnej, paste-
lu, akwareli, akrylu, linory-
tu, suchej igły, z kategorii 
pejzażu, portretu, mar-
twej natury i kompozycji 
własnych, artystów profe-
sjonalnych, pochodzących 
z Chełma i działających 
poza naszym miastem w 
kraju albo za granicą, jak 
również przybyłych z in-
nych miejscowości, którzy 
w pewnym okresie tworzy-
li i mieszkali w Chełmie,  
a także malarzy współcze-
śnie tutaj działających. 

W gronie artystów zwią-
zanych z Chełmem, któ-
rzy studiowali malarstwo  
w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, są: 
Szamaj Mondszajn, zna-
ny jako Simon Mondzain 
(1887–1979), uczeń w pra-
cowni Józefa Pankiewicza 
– wybitnego profesora, 
artysty malarza, założy-
ciela Komitetu Paryskiego, 
który skupiał grupę mala-
rzy studiujących w Pary-
żu; Witold Olpiński (1897–

1969), uczeń Stanisława 
Dębickiego i Stanisława 
Kamockiego; Władysław 
Ukleja (1900–1978), uczeń 
Władysława Jarockiego  
i Ignacego Pieńkowskie-
go;  Danuta Boguszewska-
Chlebowska (1921–2013), 
uczennica Czesława Rze-
pińskiego i Zbigniewa 
Pronaszki, Wiesława Sta-
chel (ur. 1956), uczennica 
Tadeusza Brzozowskiego,  

Liliana Maria Michalska 
(ur. 1960), uczennica Zbi-
gniewa Grzybowskiego  
i Stanisława Rodzińskiego; 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie – Kajetan 
Sosnowski (1913–1987), 
uczeń Tadeusza Prusz-
kowskiego i Wojciecha 
Jastrzębskiego, Akademii 
Sztuk Pięknych w Peters-
burgu – Kliment Redko 
(1897–1956). 

Obok autorów obra-
zów wspomnianych wy-
żej, przedstawione zosta-
ły kompozycje artystów, 
kształcących się w innych 
artystycznych uczelniach, 
wśród nich są: Zenon 
Waśniewski (1891–1945), 
Wanda Pociej-Uklejowa 
(1916–1985), Jan Lewczuk 
(1931–1990), Mieczysław 
Hofa (1952–2015) i współ-
cześnie tworzący – Sła-
womir Lewczuk (ur. 1938), 
Jerzy Grosman (ur. 1934).

Wystawa stwarza moż-
liwość porównania dzieł 
artystów chełmskich, zna-
nych w lokalnym środowi-
sku, z dziełami wybitnych 

artystów uznanych w Pol-
sce i za granicą. 

Zestawione zostały 
pejzaże olejne Olpińskie-
go (fot.1),Waśniewskiego 
(fot. 2), Ukleji, artystów 
tworzących w Chełmie  
w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym oraz Mon-
dzaina (fot. 3), artysty 
działającego we Francji  
i w Algierii, przedstawicie-
la polskiego nurtu École de 
Paris (Szkoły Paryskiej), 
którego dzieła wystawiano 
nie tylko w Paryżu i Algie-
rze, a także m.in. w Chica-
go, Londynie, Pittsburghu, 
Tokio, Nowym Jorku, Bor-
deaux, Ahlen, Würzburgu.

Nasi chełmscy „mali mi-
strzowie” dorównują po-
ziomem artystycznym mi-
strzowi Szkoły Paryskiej, 
zdobywają także uznanie 
publiczności, a to, że są 
mniej znani, nie ma zna-
czenia przy ocenie pozio-
mu ich prac. 

Interesujące jest zesta-
wienie trzech obrazów: 
„Portretu kobiety”, 1922 
(olej/ płótno), malowane-
go przez Mondzaina, „Mi-
licy”, 1925 (olej/ płótno), 
Klimenta Redko i „Portretu 
Michaliny, żony artysty”, 
1944 (pastel), Zenona 
Waśniewskiego (fot. 4).  
W tym wyborze znajdu-
jemy dwóch artystów 
światowej sławy i artystę, 
który dlatego, że mieszkał  
w małym mieście pozo-
staje mniej znany. Można 
byłoby przypuszczać, że 
gdyby ich dzieła nie były 
sygnowane i nie znaliby-
śmy pozycji, jaką zajmują 
trzej wymienieni autorzy 
np. w rankingu popular-
ności, każda z tych prac 
oceniona bardzo dobrze, 
stawia ich twórców na naj-
wyższym poziomie arty-
stycznym.

Kliment Redko jest arty-
stą rosyjskim, który spę-

dził dzieciństwo w naszym 
mieście. Kształcił się naj-
pierw w Kijowie, później 
w Moskwie, Petersburgu  
i Paryżu. Jego prace eks-
ponowano na wystawach 
w Rosji, Francji, Polsce.

Wystawa pod tytułem 
„Związani z Chełmem, ar-
tyści XX wieku, absolwenci 
Akademii Sztuk Pięknych i 
innych uczelni artystycz-

nych. Kolekcja Muzeum  
w Chełmie”, na której eks-
ponuje się 105 prac, czyn-
na jest do kwietnia 2018 
roku, w salach muzeal-
nych, przy ulicy Lubelskiej 
57 (druga odsłona kolekcji 
dzieł artystów chełmskich 
odbędzie się od maja do 
grudnia 2018 w gmachu 
muzeum, przy ul. Lubel-
skiej 55). 

w y s ta w a

trzy pejzaże 
trzy portrety 
i nie tylko
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Witold Olpiński, Topole,1928, olej

Simon Mondzain, Pejzaż. 
Okolice Saint-Paul-de-Vence, 
1923, olej

Zenon Waśniewski, Pejzaż, 1936, olej

Fragment wystawy, od prawej: 
Kliment Redko, Milica, 1925, 

Simon Mondzain, Portret kobiety, 1922, olej, 
Zenon Wasniewski, Portret Michaliny, zony artysty, 1944, pastel
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Wystawa jest pokłosiem 
moich kilkuletnich wyjaz-
dów na ukraińską wieś 
Załuchów leżącą u źró-
deł Prypeci na pograniczu  
z Białorusią. Mogła powstać 
dzięki zaproszeniu przez 
Włodzimierza Pawlika  
i Piotra Filuka chcącym 
pokazać życie tradycyjnej 
poleskiej wsi w czterech 
porach roku.

Do pierwszego wyjazdu za-
prosiłem Leszka Samockiego  
z Chełma  i Jerzego Piątka z Kielc  
Pierwsza wspólna wystawa była 
prezentowana we wsi podczas 
dorocznego święta Piotra i Paw-
ła. Przez następne lata życie wsi 
było dokumentowane przeze mnie 
oraz Jerzego Piątka. Nasi ukraiń-
scy przyjaciele widząc efekty na-
szej pracy wsparli ideę wydania 
albumu.

Od samego początku byliśmy 
zaskakiwani serdecznością i go-
ścinnością mieszkańców. Miesz-
kaliśmy w ich rodzinnych domach, 
dzięki czemu mogliśmy z bliska 
uczestniczyć w ich codziennym ży-
ciu.  Podczas reporterskich space-
rów napotkani mieszkańcy chętnie 
otwierali przed nami swoje domy, 
zaciekawieni wdawali się rozmo-
wę, niekiedy  zapraszając w go-
ścinę. Zawsze znajdowali dla nas 

czas. Tematów do fotografii więc 
nie brakowało. Każdy następny 
wyjazd był jeszcze owocniejszy. 
Wszyscy się do nas przyzwycza-
ili i oczekiwali na naszą ponowną 
wizytę. 

Chcąc podzielić się wrażeniami 
z pobytu na Ukrainie postanowi-
łem zaprosić do następnych wy-
jazdów na Polesie innych artystów 
fotografików. Na kolejnych wy-
stawach w Galerii Atelier zostaną 
zaprezentowane prace powstałe 
na organizowanych przeze mnie 
plenerach. Wystawa składa się  
z kilkudziesięciu fotografii przed-
stawiających portrety mieszkań-
ców podczas ich codziennego ży-
cia oraz otaczające ich pejzaże.

Ryszard Karczmarski
Wystawa czynna do 4 stycznia 
w Galerii Atelier

f O t O G r a f i a

Załuchów 
2012 -2015
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O autorze
Członek rzeczywisty ZPAF od 

17 maja 2001 r. Okręg Lubelski 
ZPAF, staż artystyczny od 1987 r.

Urodził się 6 kwietnia 1957 
r. w Gdyni. Ukończył studia na 
UMCS w Lublinie na Wydziale 
Pedagogiki. Pracował jako na-
uczyciel w szkole podstawo-
wej i średniej. Był fotografem  
w Muzeum Ziemi Chełmskiej 
oraz instruktorem fotografii. Od 
1996 r. prowadzi własną firmę 
fotograficzną. W tym samym 
roku uzyskał tytuł mistrzowski. 
Od 1984 r. jest członkiem Foto 
Klubu Ziemi Chełmskiej. W la-
tach 2003-2017 był prezesem 
Okręgu Lubelskiego ZPAF.

Ważniejsze cykle fotogra-
fii: „Fotografia marynistyczna”, 
„Prawosławi”, „Nocne pejzaże”, 
„Pogranicze wschodniej Polski”, 
„Fotografia otworkowa”, „Dotyk 
światła” i in.

Autor albumu fotograficzne-
go „Dotyk światła”. Organizator 
warsztatów i plenerów fotogra-
ficznych. Dwukrotny laureat 
chełmskiej Nagrody KAJ-a jako 
animator oraz twórca kultury. 
W 2017 r. odznaczony medalem 
Gloria Artis. Od 21 lat prowadzi w 
Chełmie galerię fotografii - obec-
nie Galeria Atelier. Od 2015 r. 
działa jako fotograf niezależny.
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C h e ł m  p o w s t a ł  
z chaosu. Teatr Ziemi 
Chełmskiej w obec-
nej formie i kształcie 
także. Bo mimo bo-
gatych tradycji, dłu-
giej historii i sporych 
sukcesów drzewiej, 
potrzebował reani-
macji. 

Z inicjatywy prezydent 
Agaty Fisz Teatr do życia, 
niczym Golema, przywró-
cili Basia Szarwiło i Sławoj 
Czarnota. Do dyspozycji 
mając wyłącznie talent  

i ogromną determinację. 
Oraz cierpliwość, szacu-
nek do tradycji i … wielu 
Przyjaciół. Najpierw więc 
gdzieś na zapleczu Klubu 
Garnizonowego jako „Ty-
dzień Czasu”, a potem już 
pod dachem ChDK, któ-
ry oficjalnie reaktywował 
działalność TZCh, kształ-
towali byt, rekwizyty, sce-
nografie i repertuar tego, 
co ponownie zostało te-
atrem z Chełma. 

Pracowali, rozwijali swój 
warsztat i możliwości, do 
wspólnej pasji zapraszając 

wszystkich, którzy chcieli 
budować! Tych zupełnie 
nieopierzonych i tych, któ-
rzy wiedzieli już jak sma-
kuje aktorski chleb. Rośli, 
a wraz z każdą wystawia-
ną przez nich sztukę, rósł 
także Teatr Ziemi Chełm-
skiej. Aktorzy, scenarzy-
ści, reżyserzy. Ale także 
charakteryzatorki, muzy-
cy, scenografowie, kostiu-
molodzy, oświetleniowcy 
i inspicjent. Wszyscy ci 

ludzie, stąd czy nie, budo-
wali mu pomnik. 

Dziś, po premierze 
„Głupców z Chełma” ten 
monument wygląda wyjąt-
kowo okazale. Bo w sztu-
ce na motywach noblisty 
Isaaca Bashevisa Singera, 
która w interpretacji TZCh 
z powodzeniem łączy teatr 
z musicalem, ekspresję 
tańca i dźwięku, po prostu 
wszystko gra! Mimo ogra-
niczeń scenicznych i bu-

subiektywnym okiem – po premierze spektaklu „Głupcy z chełma”

Przejrzyjmy się w tym zwierciadle
w y d a r z e n i e
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dżetowych (w końcu mamy 
przecież kryzys) jest tu 
rozmach, klasa i bardzo 
wysoki poziom. Ukryty 
w przepięknej, niezwy-
kle subtelnej, ale bardzo 
sugestywnej scenografii, 
teatrze tańca, wybitnych 
muzykach i wokalistach 
budujących tło oraz na-
strój i fantastycznych, 
szytych własnym sump-
tem kostiumach. Ukryty 
w znakomitych piosenkach 
Bartek Kazimierczak i dys-
cyplinie reżysera Marcina 
Wąsowskiego. Ale przede 
wszystkim aktorstwie! 

Cała obsada z Basią Szar-
wiło, Sławojem Czarnotą, 
Magdą Pick, Mirosławem 
Majewskim, Agnieszką 
Szkodą, Andrzejem Kosiń-
cem i - powiem to z dumą  
- moim ukochanym Tatą, 
jak zwykle gra jak z nut!  
A i tak największe petardy 
i objawienia to Michał Prus 
i Karolina Kotek. 

„Głupcy...” w interpreta-
cji chełmskich aktorów to 
wciąż fantastyczny i bar-

dzo aktualny tekst. Pełen 
humoru mieszanego z re-
fleksją, dowcipu z nostal-
gią i życiową mądrością. 
Żywiołowe reakcje publicz-
ności podczas premiery 
spektaklu potwierdzają tę 
aktualność i trafność spo-
strzeżeń.

Oryginał Singera, ale 
także opowieści Menache-
ma Kipnisa czy Horacego 
Safina, które budują zna-
jomość i rozpoznawalność 
naszego miasta na świecie 
to teksty, które szczegól-
nie powinniśmy hołubić. Bo 
to za ich sprawą o Chełmie 

słyszał każdy Żyd od Jero-
zolimy przez Tel Awiw, i od 
Moskwy aż po Nowy Jork! 
Dlatego z jednej strony za 
szacunek dla naszej histo-
rii i tradycji, a z drugiej 
za... odwagę w sięgnięciu 
po ten materiał także na-
leżą się naszym twórcom 
szacunek i estyma. Być 
może sukces spektaklu 
sprawi, że z tego źródła 
będziemy od dziś czerpać 
zdecydowanie częściej. 

Na pewno z korzyścią dla 
miasta i nas samych też.

Nie mam najmniejszych 
wątpliwości, że „Głupcy...” 
będą dla TZCh kamieniem 
milowym i punktem odnie-
sienia. Bo przy całym sza-
cunku dla wcześniejszych 
sukcesów artystycznych  
i frekwencyjnych bajek 
czy komedii, to właśnie 
ten spektakl jest i na za-
wsze już będzie nasz! Zbu-
dowany z naszych przywar 

i cnót, słabości i uniesień, 
namiętności i pasji jest 
bowiem jak zwierciadło  
w chełmskim domu uko-
chanej babci. Zwiercia-
dłem, w którym my i lu-
dzie na całym świecie do 
jego końca będą się mogli 
sobie przyglądać. 

Brawo Teatr Ziemi 
Chełmskiej, brawo Wy! 
Chełm jest z Was dumny!

Tomasz Moskal

w y d a r z e n i e

„Głupcy z Chełma” - kto za tym stoi

Scenariusz i reżyseria: Marcin Wąsowski
Obsada aktorska: Agnieszka Szkoda, Magda Pick, Basia 
Szarwiło, Karolina Kotek, Sławoj Czarnota, Zbigniew Mo-
skal, Przemysław Gąsiorowicz, Andrzej Kuczura, Mirosław 
Majewski, Adam Organista, Andrzej Kosiniec, Michał Prus.
Zespół muzyczny w składzie: Bogdan Depta/Piotr 
Sławiński – akordeon, Mariusz Narolski – klarnet, Piotr 
Kierski – kontrabas, Sebastian Piędzia – instrumenty 
perkusyjne.
Chór pod dyrekcją Bogdana Depty w składzie: Mar-
ta Adamska, Kasia Klimczak, Aleksandra Buda, Joanna 
Rudzińska, Andrzej Bartniczuk, Krzysztof Łukasik.
Choreografia: Renata Jakimiuk
Tancerze Estrady Dziecięcej.

Najbliższe spektakle: 
16 i 17 grudnia oraz 12 i 14 stycznia, 
bilety w cenie 30 zł.
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Z brązowym medalem wróciły 2 grudnia  
z Radomska tancerki Zespołu Tańca Jazzowe-
go Ballo Młodzieżowego Domu Kultury. Mini 
Formacja Ballo wytańczyła trzecie miejsce  
w kategorii tańca współczesnego 12-15 lat.

Zespół w składzie: Natalia Celińska, Paulina 
Ćwikła, Wiktoria Kozik, Zuzanna Krzywicka, 
Zuzanna Paluch, Adrianna Szewczuk, Nikolet-
ta Szulc i Weronika Wanarska wystąpił w XXI 
Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych Ra-
domsko Open 2017. Tancerki zaprezentowały 
układ „Z pazurem” i zdobyły trzecie miejsce w 
swojej kategorii.       (sad)

Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie 
już po raz szósty był organizatorem 
Ogólnopolskiego  Konkursu Plastycz-
nego pt: „Baśnie, bajki , bajeczki”. Na 
tegoroczną edycję tej plastycznej im-
prezy wpłynęło ponad trzysta prac.

Konkurs  adresowany jest do dzieci i mło-
dzieży, które uczęszczają na zajęcia do MDK  
i innych ośrodków kultury w całej Polsce.        

- Chcemy poprzez konkurs, stworzyć płasz-
czyznę do wymiany doświadczeń i dorobku   
w dziedzinie edukacji plastycznej z dziećmi  
i młodzieżą – tłumaczy inicjatorka przedsię-
wzięcia Violetta Furtak. 

Na konkurs wpłynęło 329 prac z 28 placówek 
z Polski oraz z placówki ze Lwowa. Uroczyste 
podsumowanie „Baśni, bajek, bajeczek” odby-
ło się 27 października w MDK.

Równocześnie odbyła się I edycja konkursu 
„Baśnie, bajki, bajeczki” dla dzieci z chełmskich 
szkół. Wpłynęły na nią 244 prac plastycznych. 

Patronat nad konkursami objęła Prezydent 
Miasta Chełm Agata Fisz.      Violetta Furtak

W listopadzie gościem ChBP był Romuald 
Lipko, człowiek legenda polskiego rocka, 
wybitny kompozytor, frontman „Budki Su-
flera”. Spotkanie zgromadziło rzesze fanów 
artysty i zespołu, szczególnie tych, którzy 
dorastali przy ponadczasowych przebojach 
„Jolka, Jolka pamiętasz” czy „Ratujmy co 
się da”. Romuald Lipko skomponował także 
muzykę do płyty „Nic nie boli tak jak życie”. 
Okazją do spotkania z fragmentami przebo-
jów w tle była promocja książki Jarosława 
Sawica „Budka Suflera – memu miastu na 
do widzenia – muzyka/miasto/ludzie”.

Wyjątkową opra-
wę miała muzyka 
zespołu Szalom 
Chełm podczas 
jego podróży na 
Wschód. Muzycy 
gościli w Peters-
burgu i 9 listopa-
da koncertowali 
w murach Wiel-
kiej Synagogi 
Chóralnej.

Już po raz piąty odbył się w 
Chełmie Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Prezydenta Miasta Chełm, or-
ganizowany przez działający 
w ramach Chełmskiego Domu 
Kultury  Klub Tańca Towarzy-
skiego TAKT Chełm. Wzięło  
w nim udział  58 par repre-
zentujących 20 klubów, m.in. 
z Rzeszowa, Przemyśla, War-
szawy, Lublina, Białegostoku, 
Lubartowa, Opola Lubelskiego.

Zawodnicy TAKT  godnie re-
prezentowali  Chełm, zdoby-
wając cztery pierwsze miej-
sca w swoich kategoriach. Na 
podium stanęli Mikołaj Łokiń-
ski i Weronika Sikorska w tań-
cach latynoamerykańskich, 

Szymon Majewski i Aleksan-
dra Kawka w tańcach stan-
dardowych oraz Jakub Ungert 
i Patrycja Koziej, którzy na 
podium stawali dwa razy,  
w dwóch stylach tanecznych.

Rywalizację par sportowych 
poprzedziły zmagania naj-
młodszych pasjonatów tańca. 
W porannym turnieju amator-
skim - V Spotkaniach Tanecz-
nych TAKT ChDK udział wzięło 
prawie 200 zawodników z ca-
łej Lubelszczyzny w wieku od 
6 do 12 lat. 

W tym roku turniej zaszczy-
cił obecnością Janusz Biały, 
prezes Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego - najstarszej or-
ganizacji tanecznej w Polsce, 

zrzeszającej największą liczbę 
klubów tańca towarzyskiego. 

Tancerki 
„z pazurem”

szalom chełm w Petersburgu

w świecie bajek i baśni

lipko - człowiek legenda

O prezydencki puchar

Organizatorem wydarzenia 
był Konsulat Generalny RP w 
Sankt Petersburgu. Chełmscy 
muzycy przed 300-osobową 
publicznością wystąpili w 
składzie: Dariusz Tokarzew-
ski – gitara, Mariusz Narolski 
– klarnet, Krzysztof Kostru-
biec – skrzypce, Marian Skiba 

– kontrabas, Bogdan Depta 
– akordeon i Mariusz Matera 
– śpiew. 

W Petersburgu wystąpi-
li zresztą dwukrotnie, jako... 
dwa różne zespoły. Za drugim 
razem, 11 listopada – już jako 
zespół „Przyjaciele” dali kon-
cert z okazji 99. rocznicy od-

zyskania niepodległości. Tym 
razem wystąpili w pięknych 
wnętrzach Pałacu Uczonych 
w Petersburgu. Wspólnie z 
publicznością zaśpiewali zna-
ne polskie pieśni patriotycz-
ne oraz utwory współczesnej 
muzyki rozrywkowej.
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Nie mam wątpliwości, że gdyby Jerzy 
Waldorff dziś pisał swoją książkę o dy-
rygentach, którą zatytułował: „Diabły 

i anioły”, w której części umieściłby Maestrę 
Monikę. Sam tytuł Maestra również nobilituje  
i przynależy nielicznym, mimo iż tak wielu para 
się trudną sztuką dyrygowania. I tak jak alpi-
niście marzy się korona ziemi, śpiewakowi La 
Scala, tak instrumentalistom, czy dyrygentom 
śnią się występy w Carnegie Hall. Owe świąty-
nie sztuki, te magiczne miejsca, gdzie trafiają 
najlepsi z najlepszych. Nie ma przypadkowo-
ści. A nie dość wystąpić, lecz zjednać sobie 
wytrawną publiczność i przychylność ostrej 
krytyki, to przynależy naprawdę wybitnym.  
I ona to zrobiła. Profesor Uniwersytetu Mu-
zycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
dr hab. Monika Wolińska.

Urodziła się w Chełmie. Tu stawiała swo-
je pierwsze kroki. Muzyką przesiąknięta od 
dziecka, gdyż nad jej rozwojem czuwała mat-
ka Ewa, nauczyciel klasy fletu i fortepianu tu-
tejszej szkoły muzycznej (do dziś pamiętam, 
jako że pracowaliśmy razem, twierdzenie Ewy: 
Słuch absolutny Monika ma po mnie!). Swoją 
edukację muzyczną rozpoczęła w wieku sze-
ściu lat, w tym zbudowanym z czerwonej cegły 
budynku przy Lubelskiej 3, pod baczną opieką 
nieżyjących już pedagogów Antoniego Stel-
maszczyka i Mieczysława Niedźwiedzkiego, 
którzy odsłaniali przed nią tajniki trudnej sztu-
ki gry na skrzypcach. Grę skrzypcową rozwi-
jała dalej, poprzez lubelskie liceum muzyczne, 
by ukończyć klasę skrzypiec u prof. Bałabana w 
bydgoskiej Akademii Muzycznej. Swoją miłość 
do skrzypiec i muzyki potrafiła zwielokrotnić, 
jako że odtąd jej żywiołem stanie się orkiestra 
symfoniczna, z całą swoją złożonością i wie-
lowarstwowością problemów natury nie tylko 
muzycznej, ale i organizacyjnej, interperso-
nalnej czy technicznej. A cel w zasadzie jest 
jeden: kreacja dzieła muzycznego.

By przygotować się do tego wymagającego 
zadania zdobyła dyplom w specjalności Prowa-
dzenie Zespołów Wokalno-Instrumentalnych 
(klasa prof. Janusz Staneckiego AM Bydgoszcz) 
i odbyła studia w zakresie Dyrygentury Symfo-
niczno-Operowej (klasa prof. Ryszarda Dudka 

AM Warszawa). Ale nawet tak gruntowne przy-
gotowanie nie gwarantuje sukcesu artyście. 
Realia życia zmuszają go, by stanął do konkur-
su. Odtąd ów konkurs towarzyszyć mu będzie 
na kolejnych stopniach kariery, a ostaną się 
ci, którzy owe konkursy wygrywają. Ileż de-
terminacji potrzeba, by w tym permanentnym 
zmaganiu, być ciągle świeżym i dynamicznym, 
pięknym i zdrowym, zachwycać świat kreatyw-
nością i nie dać się zjeść konkurencji. A praca 
z orkiestrą? Jakie cechy musi posiadać mło-
da kobieta, by zaistnieć i funkcjonować w tym 
zmaskulinizowanym obszarze. Ileż charyzmy 
potrzeba, by wypracować, czy przekonać (bo 
narzucić się nie da) do swej wizji utworu grono 
kilkudziesięciu, niekiedy tzw. „starych wyjada-
czy”, którzy mają własne zdania, bądź grali to 
już z innymi i też doskonałymi dyrygentami. To 

trudna, wyboista i pełna stresu droga. Maestra 
Monika pokonuje ją jak autostradę.

Wyliczenie miejsc i orkiestr, którymi dyry-
gowała rozszerzyłoby niepomiernie ramy tego 
artykułu. Ograniczę się więc do najważniej-
szych. Za swoją działalność nagrodzona przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

odznaką honorową „Zasłużony dla kultury pol-
skiej” (2011), a w 2013 r. otrzymała dyplom 
„Piękniejsza Polska”, przyznawany „osobom 
tworzącym piękno, którym możemy szczycić 
się przed światem”, w ramach programu „Pięk-
niejsza Polska w Unii Europejskiej”. Debiuto-
wała w 2004 roku na Festiwalu Muzycznym  
w Lucernie, pracując pod okiem Pierre’a Boule-
za. Przez wiele lat współpracowała z Maestro 
Jerzym Semkowem, a w sezonie 2007/2008 
asystowała prof. Krzysztofowi Pendereckiemu. 
Wtedy również pełniła funkcję stałego dyry-
genta Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. 
W październiku 2009 roku dyrygowała w no-
wojorskiej Carnegie Hall, gdzie poprowadziła 
Susquehanna Symphony Orchestra. Był to 
pierwszy w historii koncert, podczas którego 
za pulpitem dyrygenckim stanęła Polka i jest 
jedną z nielicznych kobiet – dyrygentek na 
świecie, które dostąpiły zaszczytu występu  
w tej sali. Współpracowała z wieloma orkie-
strami w Polsce oraz w wielu krajach Europy, 
Azji i Ameryki. W 2012 z Orkiestrą Sinfonią 

Varsovia nagrywa debiutancką płytę zawie-
rającą komplet poematów symfonicznych Eu-
geniusza Morawskiego (znakomite recenzje 
i nominacja do Fryderyków 2013). Od tego 
roku jest Dyrektorem Artystycznym Festiwa-
lu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara.  
W latach 2013- 2017 pełni funkcję Dyrektora 
Artystycznego i Dyrygenta Orkiestry Filharmo-
nii Gorzowskiej. Wśród wielu dokonań z tym 
zespołem na wyróżnienie zasługuje popro-
wadzenie październikowego koncertu w 2014 
roku, z udziałem jednego z najwybitniejszych 
barytonów naszych czasów, Thomasa Hamp-
sona, który na osobiste zaproszenie Moniki 
Wolińskiej po raz pierwszy wystąpił w Polsce. 
Jest autorką książki „Stanisław Wisłocki dyry-
gent – pedagog”. Dokonała wielu prawykonań 
utworów współczesnych i nagrań archiwalnych 
z muzyką Wagnera, Straussa, Czajkowskiego. 
A jest to tylko część tego, co zrobiła. Przed 
kilkoma tygodniami (listopad 2017) wróciła  
z Dallas (USA). Wcześniej znalazła się w fina-
łowej szóstce, wyłonionych drogą konkursu 
dyrygentek (spośród 161 kandydatek, z całe-
go globu), otrzymując stypendium i rezyden-
cję „Hart Institute for Women Conductors”  
w Operze w Dallas.

I cóż rzec patrząc na takie curriculum vitae. 
Chapeau bas Maestra Moniko! Chapeau bas!

 Krzysztof Weresiński

t w ó r c y  z i e m i  c H e ł m s K i e j

Maestra Monika
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W tym roku - 5 grud-
nia - mija 150. rocz-
nica urodzin Józefa 
Piłsudskiego. Z tej 
okazji, jak również w 
związku z obchodami 
99. rocznicy odzy-
skania przez Polskę 
niepodległości, 10 
listopada w muzeum 
w Chełmie została 
otwarta wystawa, 
upamiętniająca mar-
szałka Józefa Piłsud-
skiego i jego związki 
z naszym miastem  
i ziemią chełmską.

Wystawę tworzy zespół 
fotografii, pochodzących 
ze zbiorów prywatnych 
oraz chełmskiego muzeum, 
który ilustruje wizyty Jó-
zefa Piłsudskiego. Ekspo-
nowane są między innymi 
zdjęcia, prawdopodobnie 
autorstwa Władysława Uk-
leji, wybrane z jego albumu 
fotograficznego, przedsta-
wiające powitanie Józefa 
Piłsudskiego na dworcu 
kolejowym w Chełmie 19 
marca 1921 roku. Ten po-
byt, w dniu imienin mar-
szałka, związany był z jego 
udziałem w uroczystości 

odznaczenia Sztandaru  
I Pułku Szwoleżerów Krzy-
żem Srebrnym Orderu 
Wojennego Virtuti Militari. 
Wydarzenie (udokumento-
wane na kilku fotografiach) 
miało miejsce na terenie 
koszar wojskowych przy 
ulicy Lubelskiej. 

W tym miejscu można 
przypomnieć, że Włady-
sław Ukleja jako uczeń 
Szkoły Filologicznej Chełm-
skiej należał do Polskiej 
Organizacji Wojskowej 
(1916–1918), utworzonej  
z inicjatywy J. Piłsudskie-
go we wrześniu 1914 roku. 
Ukleja w listopadzie 1918 
roku brał udział w rozbraja-
niu okupantów w Chełmie, 
jako ochotnik uczestniczył 
w wojnie 1919– 1920 roku 
i własnym aparatem udo-
kumentował szlak bojowy 
2. Baterii (3. Dywizjonu) 
artylerii konnej, pod do-
wództwem por. Tadeusza 
Lechnickiego. 

Chełmskie wątki
Trzy wybrane na wysta-

wę fotografie przedsta-
wiają Józefa Piłsudskiego 
podczas pobytu w Święci-
cy (powiat chełmski) 6–7 

czerwca 1925, w majątku 
Zdzisława Lechnickiego, 
prezesa Towarzystwa Stra-
ży Kresowej, który należał 
do grona zwolenników po-
pierających dążenia Pił-
sudskiego, zmierzające do 
przejęcia władzy i zmiany 
Konstytucji, które dopro-
wadziłyby do utworze-
nia silnego rządu, wojska 
i skarbu. Warto zwrócić 
uwagę na jedną z tych fo-
tografii, wykonaną przez 
Antoniego Zalewskiego, na 
której znajdują się, obok 
Piłsudskiego siedzącego  
w fotelu, przed starym, 
krytym strzechą dwor-
kiem, uczestnicy spotkania 
w Święcicy, m.in. Zdzisław 
Lechnicki, Maria z Hemplów 
Lechnicka, gen. Orlicz-Dre-
szer, Wanda z Lechnickich 
Rzewuska, Juliusz Lechnic-
ki, mjr Jan Korkozowicz, 
ppłk Adolf Maciesz, por. 
Michał Galiński, Melchior 
Wańkowicz, mjr Tadeusz 
Lechnicki. 

Na kolejnej fotografii, 
marszałek Józef Piłsudski 
został utrwalony wśród 
gości na podwieczorku  
w Okszowie, po zakończo-
nej uroczystości z okazji 
nadania jego imienia Lu-
dowej Szkole Rolniczej,  
7 czerwca 1925.

Warto dodać, że w uro-
czystości powitania Józefa 
Piłsudskiego w Chełmie 7 
czerwca 1925 brał udział 
hufiec szkolny Przysposo-
bienia Wojskowego Gimna-
zjum im. S. Czarnieckiego, 
który wchodził w skład 
kompanii honorowej.

W naszym mieście 
Józef Piłsudski przebywał 
wielokrotnie. Pierwszy raz 
trafił do Chełma na krótko 
w czerwcu 1901 roku, kiedy 
podczas ucieczki, w drodze 
z Rosji do Galicji, zatrzy-
mał się na nocleg w miesz-
kaniu aptekarza Feliksa 
Filipowicza, przy ul. Lubel-
skiej.  Następny jego po-
byt miał miejsce 2 sierpnia 
1920 roku, co poświadczył 
własnoręcznym wpisem do 
księgi pamiątkowej Gimna-
zjum im. S Czarnieckiego, 
dziękując „za gościnność  
i chwile spoczynku”, kiedy 

(w czasie inwazji bol-
szewickiej) zatrzymał 

się w bursie szkolnej 
(w gmachu gimna-
zjum kwaterowało 
wojsko). Podczas 

wojny polsko-bolszewickiej 
kierował wyprawą wileńską 
(kwiecień 1919), wyprawą 
kijowską (kwiecień– maj 
1920), operacją warszaw-
ską (sierpień 1920) oraz w 
trakcie bitwy nad Niemnem 
(wrzesień 1920). 19 marca 
1920 roku został mianowa-
ny Marszałkiem Polski. 

W tym okresie rozwijał 

się już i umacniał kult Pił-
sudskiego.

Do bardzo ważnych na-
leżała wizyta w Chełmie 
11 stycznia 1921, podczas 
której wygłosił przemówie-
nie w gmachu starostwa, 
składając hołd mieszkań-
com ziemi chełmskiej za 
obronę wiary i języka pol-
skiego. 

Honorowy obywatel
Rada Miejska przyznała 

17 czerwca 1925 roku Mar-
szałkowi Józefowi Piłsud-
skiemu tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta. Na wy-
stawie eksponowany jest 
dokument z 15 czerwca 
1995 roku, przedstawiają-
cy stanowisko Rady Miej-
skiej w Chełmie w sprawie 
uczczenia 70. rocznicy 
nadania Marszałkowi Polski 
Józefowi Piłsudskiemu ty-
tułu Honorowego Obywate-
la miasta Chełma, w treści 
którego napisano: „radni 
Rady Miejskiej w Cheł-
mie, zgromadzeni na sesji  
w dniu 14 czerwca 1995 r. 
czcząc pamięć Józefa Pił-
sudskiego, wyrażają głę-
boką satysfakcję z decyzji 
swoich poprzedników.

Fakt, że Józef Piłsudski 
– Obywatel naszego mia-
sta, dobrze zasłużył się 
dla jego rozwoju i na trwa-
le wszedł do jego historii,  
w pełni potwierdza donio-
słość uchwały Rady Miej-
skiej sprzed 70 lat”.

Za życia był uwielbiany 

przez swych zwolenników, 
a przez przeciwników zaja-
dle zwalczany, ale jego za-
sługi dla odzyskania przez 
Polskę niepodległości były 
powszechnie uznawane. 
Wielu artystów dwudzie-
stolecia międzywojennego 
(m.in. malarze – Jan Hen-
ryk Rosen, Kazimierz Si-
chulski, Gustaw Rogalski. 
Konrad Krzyżanowski, Ja-
cek Malczewski, Zygmunt 
Rozwadowski, Władysław 
Skoczylas, Józef Świry-

sz-Ryszkiewicz, Ludomir 
Ślendziński, Józef Mehof-
fer, Wincenty Wodzinow-
ski, Wojciech Kossak; rzeź-
biarze – Józef Gosławski,  
Stanisław Ostrowski, Olga 
Niewska, Wincenty Sku-
czyński; literaci – Juliusz 
Kaden-Bandrowski, Kazi-
miera Iłłakowiczówna, Jan 
Brzechwa, Kazimierz Wie-
rzyński), których fascyno-
wało życie Józefa Piłsud-
skiego albo ulegało modzie 
i realizowało zamówienia 
zleceniodawców, podejmo-
wało w twórczości temat 
postaci Piłsudskiego oraz 
Legionów. Powstawały licz-
ne portrety w malarstwie, 
rzeźbie, medalach, mone-
tach, znaczkach poczto-
wych, a także poświęcano 
marszałkowi tomiki poezji, 
pisano pamiętniki, opraco-
wywano biografie marszał-
ka i historię Legionów.

Uroczyście obchodzono 
jego imieniny i z tej okazji 
urządzano przyjęcia, kon-
certy. Zachował się afisz 
(eksponowany na wysta-
wie), drukowany w chełm-
skiej drukarni Wajsztejna 
przy ulicy Lubelskiej, z tre-
ści którego dowiadujemy 
się, że Teatr Kolejowy przy 
Dworcu był organizatorem 
koncertu oraz zabawy ta-
necznej w Chełmie z po-
wodu uroczystości Imienin 
Naczelnika Państwa, Józefa 
Piłsudskiego (w sobotę 18 
marca b.r., w programie 
–  jak głosił afisz – Diver-

w y s ta w a
marszałek józef Piłsudski

Honorowy Obywatel miasta chełm
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tissiment, różne wesołe 
atrakcje i niespodzianki, do 
tańca przygrywała orkie-
stra symfoniczna).

Na wystawę wybrano 
także dwie rzeźby, pocho-
dzące ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Kielcach, 
w tym „Popiersie marszał-
ka Józefa Piłsudskiego”, 
(1935, gips, patyna w ko-
lorze mosiądzu), które-
go autorem jest Wincen-
ty Skuczyński, rzeźbiarz  
i konserwator, absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie, uczeń Konstan-
tego Laszczki. W latach 
1913–1920 Skuczyński pra-
cował w pracowni rzeźbiar-
skiej „Posąg”, w Kielcach, 
później prowadził własną 
pracownię rzeźbiarsko-ka-
mieniarską.

Eksponowane jest także 
tondo z wizerunkiem Jó-
zefa Piłsudskiego, odlew 
w brązie, o nieustalonym 
pochodzeniu i autorstwie. 
Dzieło to trafiło do chełm-
skiego muzeum dzięki dar-
czyńcy, który odnalazł je 
w skupie złomu, uratował  
i przekazał do zbiorów.

Portrety marszałka
Po śmierci marszałka 

Piłsudskiego (zmarł 12 
maja 1935 roku) jego kult 
rozwijał się nadal. W gro-
nie artystów związanych 
z naszym miastem, który 
upamiętnili w 1935 roku 
postać twórcy Legionów, 
są Eugeniusz Krajewski 
(artysta malarz, nauczyciel 
szkół średnich, działający 
w Chełmie w latach 1945–
1952) i Zenon Waśniewski 
(malarz, poeta, pedagog, 
działający w Chełmie od 
1921 do 1942). 

Nieznane są losy duże-
go obrazu olejnego, któ-
rego autorem jest Euge-
niusz Krajewski (wówczas 
studiujący we Lwowie w 
Państwowej Szkole Sztuk 
Zdobniczych i Przemy-
słu Artystycznego (1931–
1936), pod kierunkiem An-
toniego Michalaka). Tylko 
na podstawie zachowanej 
fotografii (eksponowanej 
na wystawie) wiemy, jak 
wyglądała jego kompozy-
cja. Na wspomnianej fo-
tografii (według oryginału, 
datowanego: Lwów, 14 
maja 1935, z prywatnych 
zbiorów) przedstawiony 
jest Krajewski podczas 
malowania portretu mar-
szałka Piłsudskiego. Trzeba 
przypomnieć, że Krajewski 
wykonał plafon „Polonia” 
(fresk) w Państwowym 

Gimnazjum im. J. Piłsud-
skiego w Gdańsku, nad któ-
rym pracował w 1938 roku, 
już jako student Akademii 
Sztuk Pięknych w Warsza-
wie, w pracowni malarstwa  
Tadeusza Pruszkowskiego.

Na wystawie prezento-
wana jest także grafika 
Zenona Waśniewskiego, 
„Komendant w okopach”, 
linoryt zamieszczony  
w miesięczniku poetyckim 
„Kamena”, R. II, nr 10 (20), 
czerwiec 1935. Pamiętamy, 
że Waśniewski w sierpniu 
1935 uczestniczył w sypa-
niu Kopca Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego na So-
wińcu w Krakowie.

Po raz pierwszy został 
wystawiony „Portret Józefa 
Piłsudskiego”, (olej/ płótno, 
kopia) z 1988 roku, który 
namalował Jan Lewczuk 
(1931–1990), artysta ma-
larz, nauczyciel plastyki w 
chełmskich szkołach (obraz 
ze zbiorów prywatnych). 
Piłsudski sportretowany 
został w szaroniebieskim 
mundurze, w półpostaci,  
z odsłoniętą głową, z siwie-
jącymi włosami, z poważ-
nym i zamyślonym wyra-
zem twarzy i przenikliwym 
wzrokiem, z charakte-
rystycznymi sumiastymi 
wąsami. Zaakcentowane 
zostały detale ubioru, takie 
jak: kołnierz stojący i wy-
kładany, zapinany na  haft-
ki, na nim dwie aksamitne 
łapki, granatowe z kar-
mazynową wypustką, na 
których wyhaftowany jest 
wężyk generalski (srebrną 
nicią) i znak orła; wężyk 
generalski i skrzyżowane 
buławy na naramiennikach, 
na mankietach munduru 
także wężyk generalski. 
Marszałek trzyma skrzy-
żowane dłonie, ułożone na 
rękojeści szabli.

Pamiątki przeszłości
Ciekawym uzupełnie-

niem wystawy są repro-
dukcje plakatów w stylu 
Art Déco, które ilustrują 
życie polityczne kraju dwu-
dziestolecia międzywojen-
nego, na przykład wyraża-
ły uznanie dla marszałka 
Józefa Piłsudskiego – pla-
kat „X rocznica odparcia 
najazdu Rosji Sowieckiej”, 
1930, Tadeusza Gronow-
skiego (jednego z naj-
lepszych przedstawicieli 
Art Déco), albo agitowały 
za poparciem konkretnej 
partii i kandydata w wy-
borach do Sejmu, plakaty 
takich autorów, jak: Stefan 
Norblin, „Pod jego prze-

wodem zbudujemy potęż-
ną Polskę” (Zakł. Graf. J. 
Hurwicz Warszawa), Julian 
Bohdanowicz, Bolesław 
Surałło, „W jedności siła, z 
marszałkiem zwycięstwo”, 
1930 (Lit. Art. W. Głów-
czewski Warszawa), Zyg-
munt Glinicki, „Praca dla 
Polski, Polska dla pracy”, 
1930 (Lit. Art. W. Głów-
czewski Warszawa).

Kolekcjonerzy numizma-
tów z zainteresowaniem 

mogą oglądać monety  
i medaliony z wizerunkiem 
Piłsudskiego, udostępniane 
na ekspozycji.

Ważną część wystawy 
stanowią także numery 
specjalne „Kroniki Nadbu-
żańskiej” (demokratycz-
nego tygodnika regional-
nego wydawanego przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Kultury Polskiej, drukowa-
nego w Chełmie w drukar-
ni „Zwierciadło”): doda-
tek nadzwyczajny, nr 21 
(103), z poniedziałku 13 
maja 1935 roku, w któ-
rym zamieszczono orędzie 
Ignacego Mościckiego Pre-
zydenta Rzeczypospolitej,  
z informacją o śmierci Mar-
szałka Polski Józefa Piłsud-
skiego i ogłoszeniu żałoby 

narodowej; nr 21 (105), 
ze środy 15 maja 1935,  
z artykułami (ilustrowany-
mi fotografiami) pt. „Naród 
w głębokiej żałobie”, „Ży-
ciorys Marszałka Piłsud-
skiego”, „Żałoba w Cheł-
mie”, a także nr 19 (145),  
z wtorku 12 maja 1936 
roku, wydany z okazji 
pierwszej rocznicy śmier-
ci Piłsudskiego, w któ-
rym opublikowano artykuł 
„Marszałek mówi...”

Wystawa dla uczczenia 
pamięci marszałka Józefa 
Piłsudskiego, niezłomnego 
bojownika o wolność i nie-
zawisłość Polaków, wpisuje 
się w obchody uchwalo-
nego przez Sejm RP roku 
2017 rokiem Piłsudskiego. 
W treści uchwały zapisa-
no: „Józef Piłsudski był 
twórcą idei bliskiej współ-
pracy narodów Między-
morza, utworzenia grupy 
państw z Europy Środko-
wo-Wschodniej, które sta-
nowiłyby barierę przeciwko 
ekspansji sowieckiej Rosji 
i zabezpieczały niepod-
ległość Polski. W okresie 
okupacji niemieckiej i kil-
kudziesięciu lat władzy 
sowieckiej nad Polską mar-
szałek Józef Piłsudski stał 

się symbolem nieugiętej 
walki o niepodległość oraz 
przykładem dla kolejnych 
pokoleń polskich patrio-
tów”.

Zwiedzanie wystawy jest 
nie tylko okazją do refleksji 
nad przeszłością, ale także 
do zastanowienia się dzi-
siaj nad misją Polaków bu-
dowania pokoju w swoim 
kraju, jak i we wspólnocie 
europejskiej, do refleksji 
nad wartościami jakimi są 

obecnie honor i ojczyzna.  
Czy dzisiaj powtórzyłby 
marszałek Piłsudski swo-
je myśli, wypowiedziane 
w 1926 roku: „I staję do 
walki, tak jak poprzednio, 
z głównym złem państwa: 
panowaniem rozwydrzo-
nych partyj i stronnictw 
nad Polską, zapominaniem 
o imponderabiliach, a pa-
miętaniem tylko o groszu  
i korzyści”. Jaką odpowiedź 
dalibyśmy?

Wystawa „Marszałek Jó-
zef Piłsudski – Honorowy 
Obywatel miasta Chełm” 
czynna jest do maja 2018 
roku, w gmachu muzeum, 
przy ul. Lubelskiej 55. Za-
praszamy.

Krystyna Mart
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Lada moment zakwitną kaczeńce 
Autor: praca zbiorowa
format: 24x15
rok wydania: 2017
oprawa: miękka
liczba stron: 16
ISBN 978-83-65452-38-2 
Wydawca: Wydawnictwo TAWA

Broszura poetycka to efekt warsztatowych spotkań Chełmskiej 
Grupy Literackiej „Lubelska 36”. Tę zabawę warsztatową, z uwagi na 
przyjęty długi okres pisania, nazwano „tasiemcem’, a polegała ona na 
dopisywaniu od kilu do kilkunastu wersów utworu przez uczestnika  
w wylosowanej kolejności. Piszący znał tylko ostatni wers utworu, 
który otrzymał od poprzednika. Zabawa, adekwatnie do nazwy, cią-
gnęła się kilkanaście miesięcy, aż pewnego dnia „karty zostały odsło-
nięte”. Jaki jest tego efekt? Niech Czytelnicy ocenią sami, sięgając po 
wyjątkowo ciekawie wydany tomik. 

Denis i inne bajeczki z mojej półeczki 
Autor: Katarzyna Czubała-Vyborov
rok wydania: 2017
format: 29,5x21
liczba stron: 32
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-65452-42-9
Wydawca: Wydawnictwo TAWA

Marzeniem chełmskiej poetki Katarzyny Czubały-Vyborov, autorki 
kilku tomików poezji, było wydanie książki dla dzieci. Marzenie się speł-
niło i do rąk dzieci trafia wierszowany zbiór bajek, bogato ilustrowanych 
przez samą autorkę. Oprócz morskich przygód tytułowego bohatera 
Denisa, najmłodsi czytelnicy poznają ciekawe historie mieszkańców 
pól, łąk i lasów. Znajdą też opowiastki o zwierzętach domowych, a na-
wet o mieszkańcach dalekiej Syberii i o zielonookich ekoludkach. 

Życie w kropli wody
Autor: Alina Gierun
rok wydania: 2017
format: 21x14,5
liczba stron: 16
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-65452-41-2
Wydawca: Wydawnictwo TAWA

Pij wodę 
Autor: Alina Gierun
rok wydania: 2017
format: 21x14,5
liczba stron: 16
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-65452-42-9
Wydawca: Wydawnictwo TAWA

Kolejne dwie książeczki dla najmłodszych z serii CZYTAJ NA ZDROWIE 
przygotowane przez chełmskie Wydawnictwo TAWA. Autorka, a zarazem 
ilustratorka z ogromną pasją popularyzuje zdrowy styl życia wśród dzie-
ci, wyznając sprawdzoną zasadę – „czym skorupka za młodu nasiąknie 
tym na starość trąci”. Tym razem z książeczek dzieci dowiedzą się jak 
ważna w życiu człowieka jest woda i dlaczego warto o nią dbać.

Kronika halicko-wołyńska
Tłumaczenie, wstęp i komentarze: 
Dariusz Dąbrowski i Adrian Jusupović
rok wydania 2017
format:17,6 x 25
liczba stron: 328 
oprawa: miękka
wydawnictwo: Avalon

Kronika opowiada  o losach potomków Romana Mścisławowicza 
(zm. 1205 r.). Czytelnik znajdzie tu unikatowe informacje dotyczą-
ce nie tylko Rusi halicko-wołyńskiej w XIII w., ale także jej relacje  
z różnymi państwami. 

Do nabycia w muzeum w cenie 39,00 zł.

r O z m a i t O Ś c i

Budynek chełm-
skiego magistra-
tu obchodzi 90. 
urodziny.  Po-
wstał w latach 
1926-1927 z ini-
cjatywy chełm-
skich władz sa-
morządowych, 
głównie z prze-
znaczeniem na 
siedzibę urzę-
dów magistrac-
kich i rady miej-
skiej. Rada po 
raz pierwszy ze-
brała się w no-
wej sali posie-
dzeń dokładnie 
17 grudnia 1927 
roku.

Kartka z kalendarza

zdarzyło się 90 lat temu...

Budowla składa się z dwóch skrzydeł, połączonych w kształt litery 
L. Część usytuowana przy ul. Lubelskiej do dzisiaj pełni rolę siedziby 
władz miasta i została rozbudowana w latach 70-tych. Skrzydło położo-
ne przy ul. Strażackiej, mieszczące obecnie kino „Zorza”, zostało zapla-
nowane na Teatr Miejski. Trudności z wykończeniem obiektu, zmusiły 
radę miejską do przekazania go w ręce prywatne w formie dzierżawy, 
stąd od 1929 r. funkcjonowało w skrzydle kino, w różnych okresach 
noszące nazwy: „Wersal”, „Ton” i „Tęcza”. Cała budowla została zapro-
jektowana w stylu neorenesansowym, częściowo zatartym w wyniku 
licznych remontów, szczególnie w części mieszczącej kino.  (sad)

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 Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpada-
mi regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. 
RIPOK). Na mocy planu dla województwa lubelskiego utworzony zo-
stał region Chełm, do którego weszły: miasto Chełm i Rejowiec 
Fabryczny oraz gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubien-
ka, Hrubieszów, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fa-
bryczny, 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 na-
szym regionie.

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych został wybu-
dowany w ramach projektu pn. „Zakład Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpa-
dów”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Przedmiotem projektu była: budowa zakładu, rekulty-
wacja 12 składowisk odpadów w obrębie obszaru Związku Komunal-
nego Gmin Ziemi Chełmskiej, edukacja ekologiczna oraz zakup po-
jemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon”. Realizację 
projektu przeprowadziło Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpada-
mi Sp. z o.o. w Chełmie. 

W miejscowości Srebrzyszcze koło Chełma powstał zakład o wy-
dajność ok. 26.000 Mg przy systemie pracy jednozmianowej. Stano-
wi on część kompleksowego 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: sor-
towanie odpadów komunalnych, sortowanie odpadów pochodzących  
z selektywnej zbiórki, przygotowanie surowca do produkcji paliwa 
alternatywnego, kompostowanie odpadów organicznych wydzie-
lonych na linii sortowniczej tzw. frakcja podsitowa) oraz odpadów 
zielonych zebranych selektywnie, przyjmowanie, czasowe maga-
zynowanie i wysyłka do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, przyjmowanie i demontaż zużytego wyposażenia 
gospodarstw domowych (odpadów wielkogabarytowych), przyjmo-
wanie odpadów budowlanych, składowanie balastu (nieprzydatne 
odpady po sortowaniu i kompostowaniu odpadów) oraz składowanie 
odpadów azbestowych.

Na szczególną uwagę w zakresie rozwiązań technologicznych za-
sługuje przygotowanie paliwa alternatywnego. W zaproponowanym 
systemie gospodarowania odpadami komunalnymi występują w 
znacznych ilościach odpady, które ze względu na jakość nie przedsta-
wiają wartości jako surowce wtórne, ale posiadają dobre właściwości 
energetyczne. Z uwagi na sąsiedztwo Cementowni Chełm i możli-
wość odzysku energetycznego w piecach cementowych, produkcja 
paliwa alternatywnego stanowi ważny element zakładu.

Dzięki realizacji projektu budowy zakładu przetwarzania odpadów 
komunalnych i rekultywacji składowisk odpadów region Chełm wy-
różnia się na tle sąsiadujących regionów kompleksowym rozwiąza-
niem problemów gospodarowania odpadami.
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ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
DOKĄD TRAFIAJĄ NASZE ODPADY
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Gala Noworoczna z Beatą Kozidrak
Tym razem Nowy Rok powitamy w Chadeku w nieco innym stylu. 

Zapraszamy Państwa na specjalny koncert Beata Kozidrak Exclusive. 
Będzie to niezwykłe wydarzenie, podczas którego każdy z gości poczuje 
się wyjątkowo. Zapewni to intymna atmosfera, zjawiskowa scenografia, 
wspaniali muzycy oraz bliski kontakt z gwiazdą. Beata zabierze Państwa 
w cudowną, muzyczną podróż, podczas której usłyszymy, zarówno 
przeboje z repertuaru zespołu BAJM, jak i utwory z solowych albumów 
Beaty Kozidrak. Wszystko to oczywiście w bogatej oprawie wizualnej  
i instrumentalnej! 

1 stycznia, godz. 19.00, bilety 150 zł 

Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek
Jak co roku zapraszamy na muzyczne widowisko, w którym arty-

ści zaprzyjaźnieni z Chadekiem zaśpiewają najpopularniejsze kolędy  
i pastorałki. Koncerty te nieodmiennie, od wielu lat, cieszą się wielkim 
zainteresowaniem ze strony chełmskiej publiczności. Ponieważ mają 
charakter charytatywny, są nie tylko okazją by poczuć raz jeszcze nie-
zwykły nastrój świąt ale również by wspomóc potrzebujących. 

ChDK, 6 stycznia, godz. 15.30 i 18.30  
bilety/cegiełki: 20 zł normalny, 10 zł ulgowy (dzieci do lat 12)

Aga na Alternatywnej Scenie Chadeku
Frontmanką i założycielką Aga Derlak Trio jest, pochodząca z Chełma, 

pianistka i kompozytorka Aga Derlak. Trio to jest prawdziwym odkry-
ciem polskiej sceny jazzowej ostatnich lat o czym świadczy chociażby 
przyznana zespołowi nagroda Polskiej Akademii Fonograficznej – FRY-
DERYK 2016 w kategorii Jazz: Fonograficzny Debiut Roku.

Zespół powstał w 2013, a tworzą go, oprócz Agi, kontrabasista Tymon 
Trąbczyński oraz perkusista Szymon Madej. Wszyscy są absolwentami 
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Zespół 
wykonuje autorskie kompozycje, które są wypadkową licznych inspira-
cji oraz własnych doświadczeń muzycznych.  

20 stycznia, godz. 18.00, bilety 30 zł

Kabaret Młodych Panów
Posiadający kilkunastoletnie doświadczenie na kabaretowej scenie, 

„bezczelnie młodzi Panowie” nie próżnują i zdobywają kolejne szczyty 
w swoim dorobku artystycznym. Wywodzą się z Rybnika, ale obecnie 
doprowadzają do łez – ze śmiechu oczywiście – fanów nie tylko w kraju, 
ale i poza jego granicami.

Ich społeczno-obyczajowy humor z dużą dawką ironii i dystansu do 
tego co aktualnie się dzieje sprawia, że zyskują nie tylko coraz szersze 
grono wiernych fanów, ale także uznanie krytyków. Zdobyli najwyższe 
laury we wszystkich liczących się konkursach i festiwalach kabareto-
wych z Ryjkiem i Paką na czele. 

16 lutego, godz. 20:30, bilety 60 zł

Kazik & Kwartet ProForma
Kazik Staszewski to jedna z największych 

osobowości polskiej sceny muzycznej. Woka-
lista, autor tekstów i kompozytor, znany za-
równo z solowych dokonań, jak i z zespołów 
Kult, KNŻ  czy El Dupa. Z Kwartetem Kwartet 
ProForma współpracuje od 2012 roku. Pod-
czas koncertu usłyszymy min. utwory Kazi-
ka oraz Stanisława Staszewskiego. Muzycy 
mają w repertuarze również własne opraco-
wania utworów Jacka Kaczmarskiego, Geor-
gesa Brassensa (w tłumaczeniach Wojciecha 
Młynarskiego), Nicka Cavè a i Toma Waitsa.

23 lutego 2018, godz. 19.00, bilety 75 zł

Janusz Radek
Janusz Radek to charyzmatyczny wokalista obdarzony niezwykłym 

głosem. Znany jest zarówno ze wspaniałych płyt i recitali solowych, jak 
i ze współpracy z Piotrem Rubikiem, Leszkiem Możdżerem czy Piwnicą 
Pod Baranami. Artysta zawita do nas ze swoimi największymi przebo-
jami.  Wśród utworów znajdą się zatem, zarówno: „Ja Jestem Wamp”, 
„Groszki i Róże”, „Sur le Ponte D’Avignone”, „Grande Valse Brillante”, 
ale także skomponowane przez Radka piosenki do tekstów Haliny Po-
światowskiej: „Sheila”, „Halina”, „Kiedy Umrę Kochanie”, czy wreszcie  
w pełni autorskie kompozycje Janusza, takie jak: „Naprawdę Jesteś 
Piękna”, „Gdzieś Między Słowami” i wiele innych... 

4 marca 2018, godz. 18.00, bilety 50 zł     bart

z  K u lt u r a l n e G O  K a l e n d a r z a

Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, Urząd Miasta 
Wydział Kultury, Urząd Miasta Chełm ul. Obłońska 
20, Urząd Stanu Cywilnego ul. Pocztowa 50, Muzeum 
Ziemi Chełmskiej, Chełmska Biblioteka Publiczna, 
Chełmski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Pułku Szwo-
leżerów 15a i ul. Graniczna 2A, Chełmski Ośrodek 
Informacji Turystycznej ul. Lubelska 63, Chełmskie 
Podziemia Kredowe ul. Lubelska 55, Przychodnia 
SALUS ul. Piłsudskiego 11B, Hotel KOZAK ul. Hru-
bieszowska 37, NZOZ ALMED Specjalistyczne Gabi-
nety Lekarskie ul. Hrubieszowska 54A, Hotel DUET 
ul. Hrubieszowska 54A, NZOZ „LEK-DENT” ul. Wo-
łyńska 32, Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w 
Chełmie pl. Niepodległości 1, Restauracja Lwów ul. 
11 Listopada 2, Centrum Kształcenia Ustawicznego 
ul. Stefana Batorego 1, Jaskinia Solna „Barbórka” 
ul. Lubelska 52, Kościół Chrześcijan Baptystów ul. 
Ogrodowa 56, Restauracja Strzecha u Wojciecha 
Armii Krajowej 18, Galeria Kuferek pl. dr. Edwarda 
Łuczkowskiego 15, Chatka Niedźwiadka ul. Lwowska 
2, Fest Food ul. Krzywa 37, Tawa ul. Lwowska 51/3A, 
Hotel Kamena aleja Armii Krajowej 50, Galeria Fryzur 
ul. Pocztowa 26, Fan Kultury ul. Lwowska 1, Miejski 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Chełmie ul. Wołyńska 11, Galeria Atelier Ryszarda 
Karczmarskiego ul. Lwowska 34, Unident. Porad-
nia Stomatologiczna ul. Waśniewskiego 13, Salon 
Fryzjerski „PROFESJONAL” ul. Ogrodowa 39, Dom 
Pobytu Dziennego ul. Ogrodowa 36, Stowarzyszenie 
Twórcze „Pasja” ul. I AWP 19, Przychodnia Lekarzy 
Rodzinnych „SURMED” ul. I AWP 41C, SP Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny ul. Ceramiczna 1, 
Przychodnia Specjalistyczna ul. Szpitalna 53B, Ka-
wiarnia „Imbryk Cafe&Lunch” pl. Łuczkowskiego 7.

  Miejsca z Kulturą :

cHdK zaPrasza

5  maja  1968 r. przy  Zarządzie  
Okręgu  Związku  Nauczycielskie-
go  Polskiego  w  Lublinie  powo-
łany  został  do  życia  Nauczyciel-
ski  Klub  Literacki, imienia  Józefa  
Czechowicza  obejmujący  swym  
zasięgiem  całe  województwo  lu-
belskie, skupiające nauczycieli  
zajmujących  się  twórczością  li-
teracką.  Wkrótce przy  Zarządach 
Powiatowych  ZNP zaczęły  powsta-
wać filie  tegoż  Klubu.

18  maja  1971 r.  w Chełmie  or-
ganizacyjne  zebranie otworzył  pre-
zes Powiatowego  Oddziału  ZNP  M. 
Romanowicz . W zebraniu  uczest-
niczyli: Longin  Jan Okoń,  Maria 
Janina  Okoń,  Zbigniew  Waldemar  
Okoń, Kazimierz  Janczykowski, 
Jan  Franciszek  Korzeniewski, Ha-
lina  Romanowicz,  Irena  Pędrak,  
Anna Poletyło,  Kazimierz   Euge-
niusz Steszuk, Jadwiga  Starzyń-
ska-Pękala, Andrzej  Wałkowiecki, 
Stanisław Skibiński,  Zdzisława  
Kosmowska,   Kazimierz  Bobryk.   
Na  tymże  zebraniu  w  głosowaniu  
jawnym  powołano  Zarząd  Klubu  
w  składzie: Longin  Jan  Okoń  –  
prezes;  Kazimierz  Eugeniusz  Ste-
szuk  –  zastępca  prezesa;  Michał  
Korzan – skarbnik; Maria  Sękow-
ska  –  sekretarz.

W  następnych  latach  do  Klubu  
weszli: Stanisław  Puch –  poeta, na-
uczyciel  z  Dorohuczy;  Józef  Kusz, 
polonista  i  psycholog  z  Chełma, 
poeta  i  publicysta;  Stanisław  
Mrożkiewicz,  polonista  i  dramaturg   
z  Chełma; Aleksander  Wojnicki, 
kierownik  szkoły  podstawowej   
z  Marysia, zbieracz  legend  i  Ro-
muald  Ryl wierszopis z  Olenówki.

Na zaproszenie Zarządu Klubu  
w latach 1972 – 1980 przyjeżdżali 
na spotkania autorskie do chełm-
skich szkół i domów kultury pisarze:  
A. Fiedler, J. Nagrabiecki, J. Kaj-
toch,   J. Dobraczyński,  W. Zgli-
czyński, F. Fenikowski, K. A. Ja-
worski, J. Szczawiej, W. Mrozowski,  
Z. Popowski, S. Wolski, T. Jasiń-
ski, Z. Kośmiński, Z. Strzałkowski,  
L. Bronisz-Pikało, T. L. Młynarski. 
Łącznie zaproszeni goście odbyli 83 
spotkania autorskie, a członkowie 
Klubu ponad 190. 

W czasopismach ogólnopolskich i 
lubelskich członkowie chełmskiego 
Klubu Nauczycielskiego zamieścili 
łącznie  475 publikacji (wiersze, re-
cenzje, artykuły, szkice…).

Niezwykle atrakcyjną  imprezą 
literacką było wyjazdowe semina-
rium wojewódzkiego Klubu Literac-
kiego im. J. Czechowicza do Cheł-
ma w dniu 24 października 1971 
r. Przyjechało 200 członków Klubu 
mieszkających w różnych powia-
tach województwa.  Między godziną 

9.00 a 11.00 odbyły się spotkania 
autorskie w szkołach miasta i po-
wiatu; o godzinie 12.00-13.30 w sali 
Domu Kultury o tradycjach literac-
kich Chełma mówił Longin J. Okoń 
i czytał swoje wiersze; po krótkiej 
dyskusji i pytaniach, goście udali 
się do Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 4, im. K. A. Jaworskiego przy ul. 
Reformackiej 13, gdzie dyrektorem 
był L. J. Okoń. Tam po zwiedzeniu 
Izby Pamięci KAJ-a  oraz wystawy 
chełmskiej literatury przygoto-
wanej przez Marię J. Okoń, goście 
zasiedli do obiadu, obsługiwanego 
przez uczennice klas kelnerskich. 
Niezapomnianym przysmakiem 
okazał się napój zwany „kruszo-
nem”, wspominany po latach.

Drugą niezapomnianą impre-
zą stała się I Wystawa Ekslibri-
su Chełmskiego, zorganizowana  
w maju 1984 r. w Klubie Między-
narodowej Prasy i Książki przy 
ul. Lubelskiej nr 61. Prezes Klubu  
L. J. Okoń poprosił grafików T. Ści-
biora i J. Grosmana o wykonanie  
dla znanych Chełmian ekslibrisów. 
Po półrocznej pracy ekslibrisy były 
gotowe. Wojewódzki Dom Kultury, 
którego dyrektorem był Zbigniew 
Waldemar Okoń, pokrył druk eksli-
brisów oraz trzech katalogów: „Eks-
librisy Tadeusza Ścibiora”, „Ekslibri-
sy Jerzego Grosmana” i „Ekslibrisy 
nie tylko bibliofila”. Dyrektor KMPiK 
użyczyła gablot  i przygotowała wy-
stawę, która cieszyła się olbrzymim 
zainteresowaniem. Zapoczątkowała 
też zbieractwo ekslibrisów.

 Longin  Jan  Okoń            

nauczycielski  
Klub  literacki


