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Czasem są uśmiech-
nięte, czasem zamy-
ślone. Zawsze mają 
duże stopy i wydatne 
brzuszki. I czapki. To 
ich znak rozpoznaw-
czy. Szytym przez 
Hanię Radziszewską 
aniołom nie sposób 
się oprzeć. Kradną 
serce każdemu, kto 
je zobaczy.

Hania, Ania, Alinka – 
tak mówią do niej znajomi  
i przyjaciele. Dziś jest cheł-
mianką, ale dzieciństwo 
spędziła w maleńkiej wsi 
Marynin, w gminie Siedlisz-
cze.

- Umiejętność szycia 
przyjęłam w spadku po 
mojej mamie-Genowefie, 

która szyła mnie i mojemu 
rodzeństwu zabawki, ubra-
nia, a na drutach potra-
fiła wyczarować zarówno 
piękne ozdoby, jak i tka-
niny o skomplikowanych, 
niepowtarzalnych splotach 
i fakturach – wspomina. 
- Zaczynałam, podobnie 

jak ona, szyjąc serduszka, 
ozdoby choinkowe. Anioły 
przyszły później. Pierwszy 
powstał dla mojej przyja-
ciółki Ewy. Podarowałam jej 
go na imieniny. Był to anioł-
śpioszek – na dobry sen.

Żeby z niekształtnych 
skrawków tkanin i kra-
wieckich dodatków powstał 
anioł, potrzeba przynaj-
mniej trzech godzin. Cza-
sem od razu wiadomo, jak 
będzie wyglądał. Innym ra-
zem dopiero w trakcie two-
rzenia zyskuje swój osta-
teczny wygląd.

- Najpierw rysuję i wy-
cinam kształt anioła. Tak 
powstaje korpus. Zszywam 
go i wypycham. Potem 
przychodzi najprzyjem-
niejszy etap pracy. Wiem 
już, jak będzie wyglądał 
ten konkretny anioł. To 
moment, kiedy zyskuje on 
swój charakter. Dostaje 
ubranko, czapeczkę, skrzy-
dła i dodatki - mówi Hania 
Radziszewska.

Swoje anioły szyje ręcz-
nie. Bardzo dokładnie for-
muje korpus i tworzy ubran-
ka. To mozolna praca, ale za 
to efekt wart jest wysiłku  
i pokłutych igłą palców. 
Piękne anioły stworzone 
przez Hanię Radziszewską 
najpierw trafiały do jej wnu-

czek, krewnych, znajomych. 
Potem chętnych było coraz 
więcej: obcy ludzie prosili 
o nie z różnych okazji: bo 
komuś urodziło się dziecko, 
bo ktoś szedł do szpitala... 
Chętnie przekazywała je też 
na różnego rodzaju akcje 
charytatywne.

Jej anioły można znaleźć 
nie tylko w wielu miejscach 
w kraju. Powędrowały też 
za granicę: do Niemiec, Au-
strii, Belgii i Norwegii.

- Każdy anioł jest nie-
powtarzalny, tak jak każdy 
człowiek. Anioł tworzony  
z myślą o konkretnej oso-
bie, zawiera jakąś jej cząst-
kę, tajemnicę, wrażliwość, 
potrzebę – przekonuje Ha-
nia Radziszewska.

Dużo czasu minęło, za-

nim zdecydowała się poka-
zać swoje anielskie ręko-
dzieło szerszej publiczności. 
Dzięki namowom koleżanki 
Małgosi Jurgielewicz, zde-
cydowała się na wystawę 
swoich prac.

A dzięki wsparciu przy-
jaciół i rodziny – wystawa 
doszła do skutku. Na po-
czątku roku, w Chełmskiej 
Bibliotece Publicznej można 
było oglądać anioły Radzi-
szewskiej „na żywo” oraz 
na przepięknych fotogra-
fiach wykonanych przez 
Macieja Holy – prywatnie 
zięcia autorki.

Oprawę muzyczną i na-
strojowe oświetlenie eks-
pozycji przygotował Maciej 
Jurgielewicz.

    (sad)
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Ś w i ą t e c z n i e

Radości i siły płynącej z istoty 
Świąt Wielkanocnych
oraz uśmiechu i wiosennego 
optymizmu na każdy dzień

życzy Zespół Redakcyjny 
Kultury Chełmskiej 

Mieszkańcom Chełma,
spełnienia wszelkich oczekiwań, 

jakie niesie ze sobą 
Święto Zmartwychwstania Pańskiego

oraz 
odpoczynku i radosnego spędzenia czasu 

w gronie najbliższych osób,
podczas Świąt Wielkanocnych,

życzy 
Agata Fisz  Prezydent Miasta Chełm
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W listopadzie 2017 roku minęło 75 
lat od likwidacji przez Niemców Getta  
w Chełmie. Te wydarzenia przypomina 
wyjątkowa wystawa w Muzeum Ziemi 
Chełmskiej.

„Żydowska Dzielnica” w Chełmie utworzona 
została przez okupacyjne władze niemieckie 
pod koniec października 1940 r.. Obejmowała 
ulice: Katowską, Siedlecką, Podgórną, Prze-
chodnią (parzystą stronę), Zamojską (parzy-
stą stronę), nieparzystą stronę Lwowskiej, 
Uściługską (do numeru 42, łącznie z budynka-
mi przy Lubelskiej) oraz obie strony Pocztowej 
na odcinku do ul. Zamojskiej. Żydom nakaza-
no opuścić swoje dotychczasowe mieszkania  
i do 31 marca 1941 r. przenieść się do getta. 
Jeszcze w lutym 1942 r. w Chełmie żyło 10693 
Żydów na 32540 mieszkańców miasta.

Gdy Niemcy przystąpili do likwidacji get-
ta Żydzi z Chełma zostali w większości prze-
transportowani do obozu zagłady w Sobiborze. 
Część osób zamordowano na terenie Chełma.

Upamiętniającą te wydarzenia wystawę 
„Chełmscy Żydzi. Historia. Pamięć”  otwarto 
27 stycznia – gdy obchodzony jest  Między-
narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokau-
stu. Na wystawie „Chełmscy Żydzi. Historia. 
Pamięć” pokazana jest społeczność Żydów 
chełmskich w okresie od końca XIX do lat 50. 
XX wieku. Żydzi chełmscy tworzyli drugie po 
Lublinie największe skupisko ludności żydow-
skiej na Lubelszczyźnie. W 1921 r. w Chełmie 
mieszkało ok. 12 tys. Żydów, co stanowiło 
44% ogółu mieszkańców Chełma, natomiast 
tuż przed wybuchem II wojny światowej spo-
łeczność żydowska liczyła blisko 15 tys. osób  
i było to ok. 50% mieszkańców Chełma.

Na wystawie prezentowane są fotografie, 
dokumenty, ogłoszenia okupacyjne, muzealia, 
a także inne pamiątki związane z historią, kul-
turą i obrzędami Żydów. Eksponaty na wysta-
wę udostępniły instytucje i osoby prywatne. 
Wykorzystano pamiątki ze zbiorów: Muzeum 
Ziemi Chełmskiej, Archiwum Państwowego  
w Lublinie Oddział w Chełmie, Chelmer Or-
ganization of Izrael, Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura  

w Chełmie, Kościoła Chrze-
ścijan Baptystów, Sto-
warzyszenia Miasteczko  
w Chełmie oraz osób pry-
watnych: Marka Bema, Jana 
Dąbskiego, Chaima Len-
dera, Blimy Lorber-Rolnik, 
Artura Majchera, Marka 
Popielnickiego, Mieczysła-
wa Tokarskiego, Krzysztofa 
Krzywińskiego. Duży wkład  
w powstanie wystawy wniósł 
Henryk Skrzypkowski pa-
stor Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w Chełmie.

Na ekspozycji możemy 
zobaczyć jak wyglądało 
miasto pod koniec XIX i na 
początku XX wieku. Pre-
zentowane są fotografie 
Chełma ilustrujące ciekawą 
architekturę miasta, głów-
ne ulice i malownicze zaułki. 
Na zdjęciach widać miesz-
kańców zdążających w róż-
nych kierunkach, wśród nich 
zwracają uwagę Żydzi w ka-
peluszach i czarnych długich 
chałatach. Wybrano także 
zdjęcia z lat dwudziestych 
i trzydziestych XX wieku, 
przedstawiające rodziny ży-
dowskie na spacerach ulica-
mi miasta, podczas spotkań 
rodzinnych, zabawy, pracy i innych czynności 
dnia codziennego. Niektóre fotografie ukazują 
aktywność różnych żydowskich organizacji po-
litycznych, społecznych i oświatowych, działa-
jących w Chełmie w okresie międzywojennym. 
Są tu uchwycone manifestacje, marsze, a także 
uczniowie podczas nauki w szkole powszechnej 
nr 5 im. Króla Kazimierza Wielkiego, przezna-
czonej dla dzieci wyznania mojżeszowego. Czy-
tając wybrane fragmenty pamiętnika Szymona 
Mondzaina możemy zobaczyć jego drogę do 
chederu i poczuć klimat końca lat 90. XIX wie-
ku w Chełmie.

Ważnym tematem, poruszanym na wystawie, 
jest eksterminacja chełmskich Żydów, przed-
stawiona w oparciu o dokumenty wydane przez 
okupacyjne władze niemieckie. Prezentowane 
są fragmenty wspomnień chełmian opisujących 
wydarzenia z czasów wojny, mówiące m.in.  
o zorganizowanym 1 grudnia 1939 r. „Marszu 
Śmierci”. W marszu tym popędzono w stronę 
Hrubieszowa i Sokala około 2 tysięcy chełm-
skich Żydów, spośród których zginęło kilkuset. 

Na ekspozycji prezentowane są też m.in. 
zdjęcia i wspomnienia uczestników udanego 
powstania w Sobiborze, które zorganizowa-

li więźniowie pod przywództwem Aleksandra 
„Saszy” Peczerskiego. Wśród nich byli tak-
że chełmscy Żydzi, m.in. Estera Raab, której 
wspomnienia można obejrzeć na prezentowa-
nym podczas zwiedzania wystawy filmie. 

Znalazło się tu też miejsce na zaprezento-
wanie pochodzących z Chełma Żydów, którzy 
wyjechali z miasta przed wojną, udało im się 
przeżyć i wsławić swoją działalnością. Autorzy 
wystawy przypominają Szymona Mondzaina 
(1888−1979) znanego malarza urodzonego  
w Chełmie, działającego we Francji i Algierii 
oraz pochodzącą z naszego miasta Idę Haen-
del (ur. 1928), skrzypaczkę o międzynarodo-
wej sławie do dziś żyjącą w USA.

Na wystawie nie zabrakło też różnych pa-
miątek i przedmiotów związanych z kulturą  
i religią. Prezentowane jest rzemiosło żydow-
skie oraz przedmioty funkcjonujące w sferze 
synagogalnej m.in.: korona na Torę, jad (wska-
zówka do czytania Tory), menory oraz naczy-
nia do rytualnego obmycia rąk i wiele innych.

Obok fotografii starej synagogi, która zo-
stała zniszczona przez Niemców w czasie II 
wojny światowej, na wystawie eksponowanych 
jest kilka detali z jej wnętrza, które odnale-
ziono podczas prac archeologicznych, m.in. 
metalową Gwiazdę Dawida z balustrady wej-
ścia na Aron ha-kodesz oraz kilka fragmentów 
kamiennych rozet. 

Autorami wystawy są: K. Mart, B. Mojska-
Zając, M. Mąka, Z. Lubaszewski i D. Bida. Eks-
pozycję można oglądać do 6 maja w salach 
muzeum przy ul. Lubelskiej 57. Muzealnicy 
zapraszają też na zajęcia edukacyjne: lekcje 
i warsztaty muzealne. Informacje na ich te-
mat dostępne są na stronie internetowej www.
mzch.pl

Beata Mojska-Zając

h i s t o r i a

chełmscy Żydzi. historia. Pamięć
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W muzeum przy ulicy Lubelskiej 56A, 
oglądać można przepiękne wycinan-
ki. Ich autorką jest Maria Chaberko, 
nestorka chełmskich plastyków ama-
torów. 
 
Maria Chaberko (1897−1992) to twórczyni 

samorodna. Swą wielką pasję artystyczną i ta-
lent wycinankarski ujawniła dopiero w jesieni 
życia, choć umiejętności plastyczne w bardzo 
różnych formach przejawiała wcześniej. Ma-
wiała, że zamiłowanie do robótek zawdzięcza 
dziadkowi ze strony matki. Wspominała też, 
gdy w wieku 8 lat zobaczyła jak pewna kobieta 
robiła kwiaty z bibuły. Chciała, by twórczyni 
nauczyła ją je wykonywać, lecz została odpra-
wiona, ze względu na swój młody wiek. Uparła 
się jednak i czerpiąc wzory z własnego ogrodu 
zaczęła robić papierowe gałęzie: bzu, kwitną-
cej akacji, jarzębiny z owocami, po latach do-
chodząc w tej sztuce do perfekcji.

Z Chełmem związana była od 1944 roku. 
Mieszkała na ulicy Stephensona, wychowując 
pięć córek. Dekorowała szkoły, sale na zaba-
wy, robiła różne cacka, kotyliony dla dzieci, 
haftowane serwety i narzuty. Mówiła: „Lubię 
robić wszystko, co jest związane z robótkami 
ręcznymi i co jest niezwykłe. Ale w końcu nie 
może człowiek objąć całego świata – dlatego 
szczególnie zajęłam się wycinankami”. 

Systematycznie tą pasją zajmowała się od 
1972 r. Z czasem odkryła i stworzyła wła-
sne, różnorodne i bardzo precyzyjne for-
my o cienkiej kresce, mające coś z secesji.  
W tej różnorodności odnaleźć możemy: witra-
że, stylizowane kraty, symetryczne wycinanki 
z motywem dzbanów, pejzaże, sceny rodzajo-
we czy zwierzęta. 

Miłośniczka kwiatów
W wyklejankach Marii Chaberko dominują 

kwiaty, zarówno takie, które mają swe wierne 
wzorce w rzeczywistości, jak i te „wyśnione”, 
będące tworem wyobraźni. Są wśród nich: bu-
kiety polnych kwiatów, ogrodowe wielobarwne 
róże, leśne fiołki, kwiaty paproci, a także dzwo-
neczki, bratki, dziewanny, osty, malwy, astry, 
maki. W większości prace w tej kategorii są nie-
symetryczne, bo ich autorka uważała, że wzór 
musi być asymetryczny, by był interesujący.

Pani Maria była też miłośniczką żywych 
kwiatów. W domu uprawiała egzotyczne palmy  
i wiele odmian kaktusów.  

Inne wycinanki
Wszystkie wycinanki są finezyjne, niepowta-

rzalne w formie, wykonane z różnorodnego 
materiału, zarówno papieru jak i tkanin. To naj-
częściej dostępny w sprzedaży papier glanso-
wany, bibułka karbowana, papiery z opakowań 
i ilustrowanych czasopism, ale też papier z im-
portu − przysyłany autorce prac z USA przez 
rodzinę i przyjaciół. Maria Chaberko łączyła te 
materiały ze sobą wyjątkowo umiejętnie. Czę-
sto zestawiała różne ich kolory i faktury, np. 
papier matowy z połyskliwym „pazłotkiem”, 
co widać np. w ogonach pawi i kogutów. Do 
całości kompozycji idealnie dopasowywała tło. 
W przypadku wyklejanek kwiatowych było to 
najczęściej zwykłe lniane płótno. Pod koniec 
życia zaczęła tło malować farbami.

Prace Marii Chaberko charakteryzuje sta-
ranne wystrzyganie-wycięcie i dbałość o każ-
dy detal. Wąziutkie o różnym kształcie płatki 
kwiatów, kłosy żyta, kosmate koszyczki ostów 
czy pierzastodzielne listki dzięki tym zabiegom 
są bardzo realistyczne. Oryginalna jest też 
oprawa prac, którą stanowi czarna bawełniana 
taśma, łącząca tekturę ze szkłem i doklejo-
ną zawieszką. Charakterystyczne są podpisy 
wycinanek, tj. na awersie pieczątka: Chełm 
Maria Chaberko, na rewersie ręcznie sporzą-
dzony wykaz wystaw, na których praca była 
prezentowana.

Podkreślić należy, iż Maria Chaberko to wy-
jątkowo interesująca twórczyni, która stworzy-
ła nowy rodzaj wycinanki chełmskiej, łączącej 
wycinankę tradycyjną, z innymi formami, na-
wiązującymi m.in. do współczesnej wyklejan-
ki, czy nawet wycinanki typu silhouette, czego 
przykładem jest praca pt. „Krawcowa”. Sama 
mówiła, że świat poszedł do przodu i wycinan-
ka musi ulegać zmianie. „Moje wycinanki są 
odmienne od innych – to się podoba i to stano-
wi o mojej wartości” .

Papierkowa królowa
Tak czasami ją nazywano. Określenie to 

podkreślało jej doskonały kunszt wycinankar-
ski, talent odpowiedniego wykorzystywania 
różnych gatunków papieru przy tworzeniu wy-
klejanek. Sama tak siebie też określała i nie 
uważała tego za dyshonor, bo twierdziła, że 
nie sztuką jest robić coś z drogiego materiału. 
Była mistrzynią niemarnowania papieru.

O artystycznej pasji i życiu Marii Chaberko 
dowiadujemy się nie tylko dzięki uprzejmości 
mieszkającego w Chełmie jej wnuka i jego żony, 
ale także z kilku artykułów, które począwszy 
od 1970 roku pojawiały się w lokalnej prasie.  
W jednym z nich - autorstwa Mieczysława Ko-
ścińskiego – znalazła się jej wypowiedź: „Wyko-
nanie wycinanki pochłania bardzo dużo czasu. 
Praca wymaga bowiem skupienia, ale jednocze-
śnie daje możliwość wypoczynku. Przy tej pracy 
czuję się zdrowsza i młodsza o kilka lat”. 

Dorobek artystyczny
Wycinanki (ponad 700, w tym tzw. jubilat-

ki upamiętniające kolejną setkę wykonanych 
prac), które stworzyła Maria Chaberko poka-
zywane były na 48 wystawach, w tym 14 in-
dywidualnych. Znalazły swych admiratorów 
zarówno w Polsce jak i za granicą – w  USA, 
Australii, Rosji, Portugalii, Belgii, Niemczech.  
A pomyśleć, że początkowo autorka swoje „wy-
cinanki pod szkłem” sprzedawała w Miejskim 
Handlu Detalicznym, m.in. w sklepie przy ulicy 
Lubelskiej 1.

Pod koniec życia Maria Chaberko zaczęła 
tracić wzrok, ręce nie były już tak sprawne, 
nosiła drugi stymulator serca. A chciała jesz-
cze spróbować czegoś nowego − zrobić pra-
ce, jak mawiała, bardziej ambitne niż kwiaty, 
które przychodziły jej z łatwością. Zaczęła też 
bawić się aplikacjami na materiale. 

W najbliższych latach chełmskie muzeum 
planuje wystawę, która zaprezentuje prace ze 
zbiorów własnych i z kolekcji prywatnych. Eks-
pozycja byłaby też okazją do wydania katalogu 
unikatowych prac „papierkowej królowej”. Bo 
na to nasza chełmska wycinankarka zasługuje.

         Małgorzata Podlewska-Bem

ta L e n t  i  P a s J a

Wycinanki Marii Chaberko
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Wystawa otwarta 23 lutego w prze-
strzeni Galerii 72 Muzeum Ziemi 
Chełmskiej ma charakter szczególny. 
Pokaz złożony z osiemdziesięciu prac 
należących do trzydziestu sześciu 
autorów,  nawiązuje do idei obrazu 
przekraczającego reguły klasyczne-
go malarstwa, wychodzącego poza 
płaszczyznę prostokątnego pola ob-
razowego, zrywającego z płaską po-
wierzchnią tradycyjnego płótna. 

Już pod koniec lat pięćdziesiątych minio-
nego stulecia genialny Włoch Lucio Fontana 
(1899–1968) dążył do przezwyciężenia pła-
skości obrazu, czemu dał wyraz w serii prac 
„Tagli” (Cięcia). Cykl tych epokowych utworów 
zapisany został w dziejach sztuki najnowszej 
jako ikony XX wieku. Sam Fontana rewolu-
cjonizując malarstwo i podchodząc do tego 
bardzo metodycznie, ciął monochromatyczne 
płótna skalpelem, pragnąc odsłonić przestrzeń 
ujawniającą się poza ich płaszczyzną i przy-
bliżyć tajemnicę. Wymagało to wielkiej odwa-
gi i determinacji, ale jego zdecydowany gest 
– co często podkreślał – nie był skierowany 
przeciwko malarstwu, lecz reakcją na zjawi-
sko, które nazywał „przeciążeniem tradycją”. 
Fontana swą radykalną postawą otworzył dro-
gę następcom, czego dowodem jest pokaźny 
zespół prac prezentowanych w Galerii 72.

Pokaz  przedstawia utwory, które powstały 
na przestrzeni ostatniego półwiecza, a każdy z 
nich przełamuje konwencję tradycyjnego poj-
mowania dzieła malarskiego. Obiekty wyróżnia 
przestrzenny kontekst, różnorodność formy, 
barw, struktur, użytych materiałów. Aranżacja 
wystawy powoduje, że poszczególne opraco-
wania nie są odbierane jako skończona całość, 
ale element  kreacji szerszego – rodzącego się 
między pracami – dyskursu. Dialog prowadzą 
obiekty przynależne do jednej epoki, ale rów-
nież takie, które wyszły spod ręki różnych po-
koleń i dzieli je dystans kilku dekad.

Krajobraz ekspozycji jest zróżnicowany: 
większość dzieł wisi na ścianach, ale są też  ta-
kie, które się o nie opierają, inne stoją w prze-
strzeni galeryjnej, a nawet leżą na podłodze. 

Żaden komponent tej prezentacji  nie został 
umieszczony przypadkowo, każdy ma swe  re-
lacje, odniesienia, zarówno w kontekście sztu-
ki rodzimej, jak i tej o międzynarodowym za-
sięgu. Na pokaz – obok prac artystów polskich 
– złożyły się bowiem przykłady dzieł twórców 
z Holandii, Węgier, Włoch i Niemiec. Ci ostatni 
stanowią  najliczniejszą grupę, co znajduje od-
zwierciedlenie  w chełmskich zbiorach sztuki 
obcej. Na liście autorów znajdują się również 
Polacy od lat zamieszkali i tworzący poza gra-

nicami kraju: Kazimierz Głaz w Kanadzie,  Ma-
rek Radke w Niemczech, Krystyna Borkowska 
i Jerzy Grochocki w USA, Tomek Kawiak we 
Francji. Spośród 36 artystów – ośmiu odeszło 
od nas na zawsze, najstarsi urodzili się w la-
tach dwudziestych i trzydziestych minionego 
stulecia, kolejni swym przyjściem na świat 
znaczyli lata czterdzieste i pięćdziesiąte, naj-
młodsi zaś należą do generacji dzisiejszych 
trzydziesto- i czterdziestolatków. Obok kla-
syków sztuki XX wieku (Jan Berdyszak, Jan 

Chwałczyk, Kazimierz Głaz, Jerzy Grochocki, 
Mieczysław Wiśniewski, Jan Ziemski, Ad de 
Keijzer, Manfredo Massironi, Thomas Lenk),  
mamy tu pierwszoplanowe postaci starszego 
i średniego pokolenia (Jacek Dyrzyński, Jan 
Pamuła, Tomasz Zawadzki, Thomas P. Kau-
sel, Marek Jaromski, Marek Radke, Karin Ra-
doy, Julia Lohmann, Elżbieta Banecka, Janusz 
Oskar Knorowski), oraz całą plejadę młodych 
gwiazd, które swym światłem zdążyły już roz-
jarzyć firmament sztuki (Jan Mioduszewski, 
Arkadiusz Karapuda, Jakub Ciężki, Dirk Rath-
ke, Kamil Stańczak, Piotr Korol, Rafał Kowal-
ski, Maciek Duchowski, Marcin Chomicki). Wy-
stawa stanowiąc konglomerat pokoleń, stara 
się przede wszystkim wykazać pokrewieństwo 
lub odmienność postaw w obszarze sztuki. 
Przedstawione obiekty malarskie otwierają się 
na realną przestrzeń, mierzą ze zjawiskiem 
światła, jego odbić i generowanego cienia, na-
wiązują do stylistyki tzw. shaped canvas – nie-
regularnie kształtowanego płótna, kreują na 
swych powierzchniach załamania, wklęsłości 
i wypukłości, które raz ożywiają kolor, by za 
chwilę uchylić go w mrok. Są też takie, któ-
re odwołują się do przesłania memento mori 
i poruszają sprawy ostateczne, stają do dia-
logu z  pionierami abstrakcjonizmu, ujawnia-
ją fascynację pejzażem, orientalnym kostiu-
mem, w oryginalnej formie przywołują temat 
autoportretu. Nie brakuje też takich, które  
kreują zawiłe zbrużdżenia na powierzchni ob-
razów, udają namacalne rzeczy, łudzą nasze 
oko malarską iluzją przedmiotów z potocznej 
rzeczywistości, sięgają po elementy z naszego 
otoczenia i nanoszą na ich powierzchnię pik-
turalny komentarz. Niektóre z nich stają się 

dziełem otwartym, którego ruchome części 
mogą za każdym razem zmieniać jego oblicze, 
barwnym znakiem o ażurowej strukturze, kon-
strukcją o geometrycznym rysie wyposażoną 
w kinetyczno-dźwiękowe właściwości. 

Ta imponująca oferta artystycznych obiek-
tów wnosi zaciekawienie, porusza wyobraźnię. 
Trudno ująć ją w słowach, domaga się bezpo-
średniego z dziełem kontaktu.

Na pokaz – w połowie –  złożyły się eksponaty 
z bogatych  zbiorów Galerii 72, pozostałe zaś wy-
pożyczone zostały z pracowni artystów, zasobów 
galerii stołecznych oraz kolekcji prywatnych. 

Najnowszą propozycję wystawienniczą Ga-
lerii 72 można oglądać do 6 maja. 

Jagoda Barczyńska

w  G a L e r i i  7 2
Galeria 72 zaprasza

Wystawa OBRAZ-OBIEKT 
czyli przekraczanie granic tradycyjnego malarstwa
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Stanisław Błaszczuk urodził się w Sawinie w dniu 
8 maja 1945 roku. Jak sam pisze, na jego wycho-
wanie miały wpływ środowisko rodzinne, kościół 
i szkoła. Do obu tych instytucji miał bardzo blisko, 
bo wystarczyło tylko przejść przez ulicę Kościelną. 
Nie uczył się dla stopni, lecz dla wiedzy. Już od 
wczesnego dzieciństwa wolne chwile poświęcał 
na czytanie książek. Cecha ta pozostała do końca 
jego dni.

Po ukończeniu szkoły podstawowej poszedł 
do Liceum Biskupiego w Lublinie. Kończąc Li-
ceum nie miał jeszcze 18-tu lat, więc nie został 
dopuszczony do matury. Z tego powodu prze-
niósł się do II LO w Chełmie. Po uzyskaniu ma-
tury wybrał studia na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim - historię.

Po uzyskaniu tytułu magistra, w poszukiwa-
niu pracy w oświacie, zjeździł niemal połowę 
województwa. Był to okres, kiedy magistrów 
w szkolnictwie było bardzo mało. Mimo to nie 
chciano go nigdzie zatrudnić, ponieważ tytuł 
uzyskał na KUL. Z trudnością udało mu się za-
trudnić na stanowisku bibliotekarza w Dorohu-
sku. W dniu 30 grudnia 1969 r. ożenił się z Te-
resą Boczkowską, studentką filologii polskiej. 
Teraz oboje poszukiwali pracy w szkolnictwie. 
Po wielu perturbacjach udało im zatrudnić się 
w Liceum Ogólnokształcącym w Siedliszczu. 
Tutaj, aby nie być dalej szykanowanym, za na-
mową dyrektora szkoły, zapisał się do partii. 
Od tej pory przestał mieć trudności z pracą.

Od lipca 1975 r. został inspektorem kadr  
w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Cheł-
mie. W 1981 r. został doradcą metodycznym 
historii i wychowania obywatelskiego. Potem 
stanowisko to połączono ze stanowiskiem wi-
zytatora. Tygodniowo prowadził tylko 4 go-
dziny lekcji kolejno w szkołach: Zespół Szkół 
Samochodowych, Zespół Szkół Technicznych  
i Zespól Szkół Budowlanych. Pozostały czas 
poświęcał na pracę z nauczycielami.

W trakcie pracy zawodowej uzupełniał wy-
kształcenie uzyskując II stopień specjalizacji 
zawodowej. Uzyskał także tytuł nauczyciela 
dyplomowanego, eksperta MEN, egzaminatora 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ukończył 
studia podyplomowe z historii, z wychowania 
obywatelskiego, kurs edukatorski programu 
„Nowa Szkoła”, a także kursy: „Historia i Kultu-
ra Żydów polskich”, „Rozwój zawodowy dorad-
ców”, „Wdrażanie reformy systemu edukacji”, 
„Standardy wymagań edukacyjnych”. Uczestni-
czył w wielu sesjach, konferencjach wygłasza-
jąc referaty a także biorąc głos w dyskusjach. 
Samodzielnie organizował liczne spotkania dla 
nauczycieli historii i wychowania obywatelskie-
go, konkursy, sesje popularnonaukowe, spo-
tkania z parlamentarzystami, wydawcami i au-
torami podręczników szkolnych, pracownikami 
naukowymi z lubelskich uczelni, organizował 
wycieczki dla nauczycieli, itd.

Był inicjatorem powstania Oddziału Polskie-
go Towarzystwa Historycznego (został jego 
prezesem) oraz członkiem Redakcji Rocznika 
Chełmskiego. Długo można wymienić jego kon-
kretne dokonania na polu oświaty. Był bardzo 
lubiany przez nauczycieli, którzy z niecierpli-
wością czekali na spotkania metodyczne przez 

niego organizowane. Jako wizytator-metodyk 
nigdy nie wywyższał się, nie gnębił nauczy-
cieli, wprost przeciwnie - zawsze służył radą  
i pomocą , zachęcał do wydajniejszej pracy, 
dodawał otuchy, wreszcie w przypadku niepo-
wodzenia nauczyciela bronił go. Swoje szcze-
gółowe osiągnięcia Stanisław wypunktował na 
kilku stronach swojej autobiograficznej książki 
„Żyłem w ciekawych czasach”. Umieścił w niej 
też krótkie biografie swoich przyjaciół. Jest ich 
aż 112. Mimo to podczas promocji książki wy-
raził żal, że nie ujął wszystkich. Starał się po-
tem to nadrobić na łamach „Gazety Sawinian”.

Choć o to nie zabiegał, był wielokrotnie od-
znaczany. W 1984 roku otrzymał odznakę Mi-
nistra Kultury i Sztuki „Zasłużony działacz Kul-
tury, a w 1985 roku Srebrny Krzyż Zasługi oraz 
liczne nagrody Ministra Oświaty i Wychowania  
i Kuratora Oświaty i Wychowania.

W 2003 r. przeszedł na emeryturę. W 1999 r. 
zapisał się do Regionalnego Towarzystwa Gmi-
ny Sawin. Był jego aktywnym członkiem. O ak-
tywności na polu regionalizmu może świadczyć 
napisanych przez niego blisko 100 artykułów 
i kilka książek dotyczących gminy Sawin. Na 
jednym z Ogólnopolskich Zjazdów Sawiniaków 
trawestując słynne słowa J. F. Kennedyego: 
„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, 
pytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”, 
powiedział: „Nie pytaj co Sawin może dać to-
bie, myśl co ty możesz zrobić dla Sawina”.

Stanisław Błaszczuk zmarł po długiej i cięż-
kiej chorobie 18 grudnia 2017 roku. Pochowa-
ny 20 grudnia tegoż roku na cmentarzu komu-
nalnym w Chełmie. Żegnało go bardzo liczne 
grono Jego Przyjaciół.

Z pełną odpowiedzialnością mogę powie-
dzieć, że Stanisław Błaszczuk bardzo zasłużył 
się dla powiatu, miasta, Sawina, dla oświaty  
i nauczycieli.

Mirosław Marek Dederko

Do końca kwietnia w Bibliotece Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 
można oglądać wystawę malarstwa Stani-
sława Dobrowolskiego. Artysta, pochodzący  
z Wólki Tarnowskiej, zadebiutował w 1983 r. 
na Konfrontacjach Artystycznych Wsi Polskiej. 
Uczestniczył w wystawach indywidualnych i zbio-
rowych, jest autorem ilustracji i okładek antolo-
gii oraz tomików poezji. Współpracował z galerią 
Wsi Polskiej przy Fundacji Kultury Wsi w Warsza-
wie. Od 2000 roku współtworzy międzynarodo-
we plenery plastyczne w Wierzbicy.

 Jego główną motywacją do działań twór-
czych jest natura. O swoich inspiracjach mówi:  
„Wystarczy się czasem pochylić, gdzieś w lesie 
czy jakimś „badziewiu”, przyjrzeć się z bliska 
korzeniom a tam zobaczymy różne zależności, 
bezwzględną walkę o przetrwanie roślin i róż-
nych istot żywych, to tam widzimy podobień-
stwo do ludzkich  zachowań. Stąd też moje 
trawestacje ludzi, zwierząt i roślin.”

W liście do Stanisława Dobrowolskiego, Wła-
dysław Hasior napisał: „Mistrzu. jesteś samo-
rodnym diamentem, na którym pieczątki admi-
nistracji kulturalnej są zbędne!”.

w s P o M n i e n i e

„exodus” 
malarstwo stanisława 
Dobrowolskiego

Pamięci Stanisława Błaszczuka

wielowątkowa twórczość
kluczem serca
regionalisty
otwiera wiedzę
zawiłe sekrety
wyjaśnia wątpliwości
pokoleniom
aktywnie użyty czas
przy przemijającej
pamięci
papierowy pomnik
zaczyna mówić

Henryka Dederko

stanisław Błaszczuk: 1945-2017

Pasjonat historii 
i regionu
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W czwartek, 18 stycznia 
zmarł dr Witold Zbigniew 
Sulimierski, długoletni dy-
rektor Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej w Chełmie 
oraz założyciel i wielolet-
ni Prezes Stowarzyszenia 
Rocznik Chełmski. Był zna-
komitym bibliotekarzem, 
regionalistą oraz społecz-
nikiem.
Urodził się 7 sierpnia 1943 roku 

w Zwierzyńcu. Po ukończeniu  
w 1957 roku siedmioklasowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Po-
licach podjął dalszą naukę w 
Liceum Pedagogicznym nr 2  
w Szczecinie. Jak wspominał, 
chcąc zarobić przysłowiowe „parę 
złotych” na własne potrzeby, pra-
cował dorywczo przy wyładunku 
wagonów kolejowych. Po zdaniu 
egzaminu maturalnego, otrzy-
mał w 1961 roku nakaz pracy  
w gminie Nowogard, pow. Gole-
niów, woj. zachodniopomorskie, 
w SP w Słajsinie a następnie  
w SP w Lestkowie. Kolejne miejsca 
pracy na Pomorzu to Powiatowa  
i Miejska Biblioteka Publiczna  
w Braniewie (pracował na stano-
wisku instruktora czytelnictwa) 
oraz Powiatowy Dom Kultury (był 
instruktorem a następnie kie-
rownikiem Działu Amatorskiego 
Ruchu Artystycznego). W 1973 
roku otrzymał angaż na stano-
wisko kierownika Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
we Włodawie, a po pięciu latach 
(w 1978 r.) awansował na stano-
wisko dyrektora Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Chełmie. 
Pracując jednocześnie podnosił 
swoje kwalifikacje poprzez stu-
dia magisterskie na Uniwersyte-
cie im. Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie na Wydziale Huma-
nistycznym, kierunku historia, 
specjalność nauczycielska. Studia  
magisterskie ukończył broniąc  
w 1982 roku pionierską pracę na 
temat niemieckiego obozu zagła-
dy w Sobiborze, napisaną pod 

kierunkiem docenta (późniejsze-
go profesora) Zygmunta Mańkow-
skiego. 

W dwa lata później ukończył 
studia podyplomowe na kierunku 
bibliotekoznawstwo. W tym sa-
mym roku, wspólnie z dr. Jerzym 
Majem z Biblioteki Narodowej  
w Warszawie, przygotował 
program dla inwestycji WBP  
w Chełmie. Akt erekcyjny pod 
sztandarową budowę Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej wmurowa-
no w 1984 r. W latach 1984-1986, 
przy współpracy z prof. dr. hab. 
Lechem Ludorowskim z UMCS, 
zorganizował międzynarodowe 
sesje popularno-naukowe: Polska 
powieść historyczna XX wieku, Jó-
zef Ignacy Kraszewski twórczość  
i recepcja oraz Henryk Sienkiewicz 
w 140. rocznicę urodzin. Biogra-
fia, twórczość i recepcja. W latach 
1988-1989 r., prowadząc własną 
działalność gospodarczą, założył 
w Chełmie i we Włodawie sieć 
księgarń. Ostatecznie jednak na 
początku lat dziewięćdziesiątych 
zakończył pracę na własny rachu-
nek i powrócił do pracy w Woje-
wódzkiej (a następnie Chełmskiej) 
Bibliotece Publicznej w Chełmie 
na stanowisku kierownika Cen-
tralnego Katalogu Regionaliów. 
Piastując tę funkcję zorganizował 
w Chełmie dwie imprezy nauko-
we dotyczące spraw bibliotecz-
nych: w dniu 9 października 2000 
r. - międzypowiatową konferencję 
na temat Samorządowe bibliote-
ki publiczne - stan i oczekiwania, 
a w dniach 19-21 września 2002 
r. - ogólnopolską konferencję na 
temat standaryzacji kosztów w bi-
bliotekach publicznych. Materiały 
z tej konferencji zostały opubliko-
wane pod jego redakcją w 2003 r. 
w Warszawie.

W 2006 r. obronił na Wydziale 
Humanistycznym UMCS w Lubli-
nie dysertację doktorską napisa-
ną pod kierunkiem prof. zw. dr. 
hab. Zygmunta Mańkowskiego  
i uzyskał tytuł doktora nauk hu-

manistycznych w dziedzinie hi-
storii najnowszej. Od 2008 r., po 
przeszło 40. latach pracy w pla-
cówkach oświatowych i kultural-
nych, był na emeryturze.

Poza pracą zawodową dr W. Z. 
Sulimierski pracował i działał spo-
łecznie w wielu organizacjach i 
stowarzyszeniach. Przez kilka ka-
dencji pełnił funkcję przewodni-
czącego Zarządu Okręgu Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich  
w Chełmie, a w latach 2001-2005 
był członkiem Zarządu Główne-
go SBP. Był członkiem Komitetu 
Redakcyjnego i współwydawcą 
,,Rocznika Chełmskiego”. Należał 
także do Chełmskiego Towarzy-
stwa Naukowego oraz Towarzy-
stwa Wiedzy Obronnej. Z jego 
inicjatywy zostało założone Sto-
warzyszenie Rocznik Chełmski – 
główny wydawca czasopisma na-
ukowego „Rocznik Chełmski”. Od 
momentu założenia do lutego 2015 
roku był prezesem tej organizacji 
społecznej. Jako pasjonat histo-
rii regionalnej prowadził badania 
dotyczące różnych jej aspektów, 
a ich wyniki publikował w różnych 
czasopismach, m. in. w czasopi-
śmie „Rocznik Chełmski”. Był au-
torem wielu biogramów i haseł 
opublikowanych w dwóch tomach 
Encyklopedii Chełma – publikacji 
wydawanej przez ChTN. Brał tak-
że udział w wielu konferencjach 
naukowych i popularno-nauko-

wych. Ostatnią Jego publikacja 
była książka Bank Spółdzielczy 
w Leśniowicach. 60 lat w służbie 
mieszkańcom, wydana w 2012 r.  
z racji jubileuszu tej instytucji.

Dr W. Z. Sulimierski za swoją 
wszechstronną działalność zawo-
dową i społeczną otrzymał wiele 
odznaczeń, medali i wyróżnień,  
m. in. Złoty Krzyż Zasługi (dwu-
krotnie) oraz Złotą Honorową Od-
znakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. W 2015 r. Zarząd Stowa-
rzyszenia Rocznik Chełmski przy-
znał mu tytuł Honorowego Prezesa 
SRCh, a Kapituła najwyższego od-
znaczenia tej organizacji uhono-
rowała go tytułem Amicus Annalis 
Chelmensis (Przyjaciel Rocznika 
Chełmskiego) oraz pamiątkowym 
medalem.

Dr W. Z. Sulimierski zmarł  
w dniu 18 stycznia b. r. Został po-
chowany w dniu 20 stycznia b. r.  
w grobie rodzinnym na Cmenta-
rzu Komunalnym w Chełmie przy 
ul. Ignacego Mościckiego. Udział  
w pogrzebie wzięły delegacje 
władz samorządowych z Chełma 
i Włodawy, stowarzyszeń i insty-
tucji, do których należał i w któ-
rych pracował oraz liczna grupa 
współpracowników, przyjaciół, 
znajomych i sąsiadów. Słowo 
pożegnania wygłosiła Elżbieta 
Bajkiewicz-Kaliszczuk, dyrektor 
Wydziału Kultury, Sportu i Tury-
styki Urzędu Miasta Chełm oraz 
dr Paweł Kiernikowski, sekretarz 
Zarządu Stowarzyszenia Rocznik 
Chełmski. 

Śmierć Witolda Sulimierskiego 
okryła żałobą nie tylko jego rodzi-
nę, ale także wielu przyjaciół oraz 
chełmską kulturę. Odszedł Czło-
wiek – animator wielu przedsię-
wzięć kulturalnych. Jego śmierć 
jest niepowetowaną stratą, któ-
rą trudno będzie zrekompenso-
wać. Pamięć o nim powinna być 
utrwalona chociażby nadaniem 
jego imienia auli konferencyjnej w 
Chełmskiej Bibliotece Publicznej. 
On bowiem zapoczątkował budo-
wę obecnej siedziby tej placówki 
kultury. 

 dr Paweł Kiernikowski

Dr witold zbigniew sulimierski (1943-2018)

Bibliotekarz, regionalista i społecznik

Tomasz  Szwed,  znany  jako  autor  refleksyjnych 
pieśni, napisał dla Miejskiego Przedszkola  nr 13   
z  Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie  piosenkę, 
która  stała  się  hymnem  tej  placówki.

Utwór liczy  pięć  strof  i  pięć  refrenów. Dwie  pierw-
sze  zwrotki  mówią  o  wartościach Przedszkola:

Tu  się  bawimy, tu  się  uczymy,
Świat  poznajemy, bo bardzo chcemy.
Tu  pomagamy  sobie  nawzajem,
Śpiewamy  razem,  słuchamy  bajek.
A  refren  informuje: 
Tak  się  zaczyna  piosenka  właśnie
To  jest  Przedszkole  numer  13.

Następne  trzy  strofy  i  trzy  refreny  mają  charakter  
hymniczny  i  mówią  o  wartościach,  które  dzieci  
poznają  w   Przedszkolu.  Na  przykład:
Wiemy, jak  trzeba  dbać  o  przyrodę,
Jak  można  zadbać  o  swoje  zdrowie.  
Ja  sznurowadło  potrafię  wiązać,
Ja  bardzo  lubię  książki  oglądać.
A  refren  głosi:  
Chodźcie  tu  do  nas,  sami  zobaczcie,
To jest  Przedszkole  numer  13 !

Piosenka  jest  napisana  zrozumiałym dla  dzieci  
językiem, co  jest  zaletą  utworu. A  nowością  jest  
świadome  zastosowanie  rymów  niedokładnych  lub  
asonansów.  Oto  niektóre  przykłady:  nowe – czło-
wiek;  nawzajem – bajek;  wiązać – oglądać…

Melodia  country jest  prosta, rytmiczna, wpadają-
ca  w  ucho zarówno dzieci  i  dorosłych.  W  sumie  
jest  to  udany  utwór  skomponowany  dla  dzieci   

w  wieku  przedszkolnym. 
Kim  jest  autor  piosenki?  Warto  choćby  po-

bieżnie  przybliżyć  jego  postać. Znany  jest  jako  
Tomasz  Szwed,  ale  pełne  jego  nazwisko  brzmi: 
Tomasz  Grzegorz  Szwed–Stępkowski. Jest  poetą  
i  kompozytorem  refleksyjnych  piosenek country   
i  folk.  Urodził  się  26  grudnia  1951 r. w  Pion-
kach.  W roku  1978 zdobył  wyróżnienie  na  XV 
Studenckim  Festiwalu  Piosenki  w  Krakowie, a po-
tem  posypały się  nagrody  na  różnych festiwalach   
i  muzycznych  imprezach.  Był  solistą  grupy „Poker,” 
występował  z zespołami „Spoko”  i  „Full  Serwice”; 
brał  udział  w  licznych  imprezach  country  w  kraju  
i  za granicą. Zdobył  wiele  nagród  i  wyróżnień.

Jest autorem  książek  dla  dzieci. Wydał dwa  
tomy „Kliniki  małych  zwierząt w Leśnej  Górce”  
oraz   parę  tomików  poetyckich.  Należy  do  czo-
łówki  polskich  artystów.  Longin  Jan  Okoń

Hymn poety



8

Laureaci odebrali nagro-
dy 19 stycznia w Chełm-
skiej Bibliotece Publicznej 
podczas Urodzin Miasta. 
Uroczystość ta – już ko-
lejny rok – jest okazją do 
spotkania władz samorzą-
dowych Chełma z ludź-
mi kultury oraz władzami 
miast partnerskich Cheł-
ma. W tym roku odwie-
dzili nas merowie Uteny 
na Litwie, Łucka i Kowla 
na Ukrainie, Sindelfingen  
w Niemczech oraz współ-
pracujące z Chełmem wła-
dze Brześcia na Białorusi.

Prezydent Agata Fisz 
podczas swojego wystą-
pienia złożyła serdeczne 
podziękowania twórcom, 
animatorom i mecenasom 
kultury. Podziękowała też 
merom za wspólne, do-
tychczasowe działania, 
które prowadzą do lepsze-
go poznawania się i rozwo-
ju naszych miast.  

Następnie prezydent 
Agata Fisz i przewodniczą-
cy rady miasta Zygmunt 
Gardziński wręczyli nagro-
dy KAJ-a.

Statuetkę KAJ-a za 2017 

rok oraz nagrodę finan-
sową w kwocie 6 000 zł  
w kategorii twórca kultury 
przyznano Oganesowi Ka-
zarian. To artysta malarz, 

którego prace znajdują się 
w prywatnych kolekcjach 
w Armenii, USA, Niem-
czech, Kanadzie, Chinach. 
Miał 14 wystaw indywi-
dualnych oraz kilkanaście 
zbiorowych. Jest laure-
atem wielu nagród i wy-
różnień. Artysta zajmuje 
się również architekturą 
wnętrz, jest absolwentem 
Państwowego Instytutu 
Artystyczno-Teatralne-
go w Erewaniu. Od 1990 

roku mieszka i pracuje  
w Polsce. Razem z żoną 
Teresą Chomik-Kazarian 
artystką-plastykiem, pro-
wadzą Dom Pracy Twórczej  
w Uhrze, miejsce wielu 
wystaw i spotkań arty-
stów. W 2017 roku Oganes 
Kazarian uhonorowany zo-
stał przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go, odznaką Zasłużony dla 
Kultury Polskiej. 

Statuetkę KAJ-a za 2017 
rok i nagrodę finansową w 
kwocie 6 000 zł w kategorii 
animator kultury otrzymał 

Bogdan Depta. Pracę za-
wodową jako muzyk roz-
począł 1979 roku. Obecnie 
zawodowo związany jest  
z Chełmskim Domem Kul-
tury, gdzie pracuje jako 
korepetytor. Jest inicja-
torem i współorganizato-
rem wielu grup i zespołów 
muzycznych działających 
na terenie naszego mia-
sta. Współtwórca, aranżer  
i wykonawca w takich ze-
społach jak: Bieluch Band, 
Benek Band, Szalom 
Chełm, Bimber Boys. Jest 
również kierownikiem mu-
zycznym projektu Opole 
80, przygotowanego przez 
ChDK, który obejrzało kil-
kadziesiąt tysięcy widzów. 

Statuetkę KAJ-a za 
2017 rok w kategorii me-
cenat kultury, przyznano  
Przedsiębiorstwu Gospo-
darki Odpadami Spółka z 
o. o. w Chełmie. Statuetkę 
wręczono prezesowi PGO 
Marcinowi Czarneckiemu. 
Spółka wspiera finansowo 
instytucje kultury, sto-
warzyszenia, animatorów  
i twórców, którzy pro-
wadzą szeroko rozumia-
ną działalność kulturalną  
w Chełmie. Otwarta jest na 
wszelkie działania i przed-
sięwzięcia realizowane  
w naszym mieście w zakre-

sie kultury. PGO jest głów-
nym i jedynym sponsorem 
naszego kwartalnika, wy-
dawanego w Chełmie już 
od 6 lat i ukazującego ży-
cie kulturalne miasta.  

Kapituła KAJ-a przyzna-
ła też nominacje do nagro-
dy. W kategorii twórczość 
literacka i artystyczna 
otrzymali je: kompozytor 
i autor tekstów,założyciel 
wielu zespołów muzycz-
nych Bartłomiej Kazimier-
czak oraz poetka i malar-
ka  Anna Nazar. Nominację  
w kategorii twórczość arty-

w y D a r z e n i e

Święto miasta i kultury
Oganes Kazarian, Bogdan 
Depta i Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami  
w Chełmie – to tegorocz-
ni laureaci nagrody im. 
Kazimierza Andrzeja Ja-
worskiego w dziedzinie 
twórczości artystycznej 
oraz upowszechniania 
i ochrony dóbr kultury.  
W tym roku kapituła przy-
znała także dwie nagro-
dy specjalne – srebrne 
statuetki KAJ-a. Otrzy-
mali je: Monika Wolińska  
i Longin Jan Okoń.
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styczna, wręczono też An-
drzejowi Gorzelewskiemu, 
zajmującemu się rzeźbą, 
malarstwem i lutnictwem 
oraz chełmskiemu bardowi 
Jarosławowi Buczkowi. 

Nominacje w kategorii 
animator kultury wręczo-
no fotografowi Grzegorzo-
wi Chwesiukowi oraz  Woj-
ciechowi Zakrzewskiemu 
- dziennikarzowi, publicy-
ście i prezesowi Stowarzy-
szenia Integracji Transgra-
nicznej „Łączy Nas Bug”.

Podczas uroczystości 
wręczono dwie nagrody 

specjalne, dla osób wybit-
nych, zasłużonych dla kul-
tury Polskiej  i związanych 
z naszym miastem. Pierw-
sza z nich trafiła w ręce 
Longina Jana Okonia, pi-
sarza, poety, nauczyciela, 
etnografa, działacza spo-
łecznego, animatora kultu-
ry, wybitnej postaci życia 
kulturalnego Chełma i zie-
mi chełmskiej. Jest twórcą 
i inicjatorem działalności 
licznych grup literackich  
i wydawnictw oraz... Ducha 

Bielucha – legendarnego 
władcy Chełmskich Podzie-
mi Kredowych. Longin Jan 
Okoń uhonorowany został 
licznymi odznakami, tytu-
łami oraz orderami i od-
znaczeniami państwowymi.  
W naszym mieście przy-
znano mu tytuł Chełmiani-
na Roku i Honorowe Oby-
watelstwo Miasta Chełm. 
Prowadzi ścisłą współpracę 
z twórcami i środowiskami 
literackimi naszego regio-
nu. W ubiegłym roku ob-
chodził jubileusz 75-lecia 
działalności literackiej,  

a 20 grudnia 2017 roku - 
90. rocznicę urodzin. 

Nagrodę specjalną za 
całokształt pracy ar-
tystycznej otrzymała 
również Monika Woliń-
ska. Maestra urodziła się  
w Chełmie, pierwsze nuty 
poznawała w Państwo-
wej Szkole Muzycznej  
w Chełmie. Już jako dziecko 
wiele koncertowała. Grała  
z Chełmską Orkiestrą Ka-
meralną. Naukę konty-
nuowała w Państwowym 

Liceum Muzycznym w Lu-
blinie. Studiowała w Aka-
demii Muzycznej w Byd-
goszczy, gdzie otrzymała 
dyplom w specjalności pro-
wadzenie zespołów wolak-
no – instrumentalnych. 
W Akademii Muzycznej  
w Warszawie ukończyła 
klasę dyrygentury symfo-
niczno – operowej. Koncert 
dyplomowy prowadziła  
w Filharmonii Narodowej  
w Warszawie. Jest dok-
torem sztuki muzycznej  
w dyscyplinie artystycz-

nej dyrygentura. Swoje 
umiejętności doskonaliła 
i doskonali z najbardziej 
prestiżowymi orkiestrami 
w kraju i na świecie. W 
2009 roku zadebiutowała 
w nowojorskiej Carnagie 
Hall. To był jedyny koncert  
w tym miejscu, gdzie za 
pulpitem dyrygenckim sta-
nęła Polka. W swoim do-
robku ma wiele prawyko-
nań i nagrań archiwalnych 
utworów symfonicznych. 
Jest doktorem habilitowa-
nym profesorem nadzwy-
czajnym na Uniwersyte-
cie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie, 
w Katedrze Dyrygentury 
Symfoniczno-Operowej. 

Podczas urodzin miasta 
przed gośćmi wystąpili 

muzycy zespołów Szalom 
Chełm i Bimber Boys. Za-
śpiewały też podopieczne 
Bogdana Depty: Ola Ko-
nieczna i Milena Seredow-
ska. 

Spotkanie zakończyło 
się słodkim poczęstunkiem 
z urodzinowym tortem 
i kieliszkiem szampana, 
wśród uroczych fotografii 
Grzegorza Chwesiuka oraz 
rzeźb i skrzypiec Andrzeja 
Gorzelewskiego. 

Elżbieta Bajkiewicz 
-Kaliszczuk

w y D a r z e n i e
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Do rąk Czytelników trafił długo oczekiwany, 
kolejny tom Encyklopedii Chełma wydanej przez 
Chełmskie Towarzystwo Naukowe i Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową. Najnowsze wydaw-
nictwo nosi tytuł Miejsca. Promocja nowego 
tomu miała miejsce w Chełmskiej Bibliotece Pu-
blicznej 15 stycznia.

Publikacja ukaza-
ła się w 2017 roku.  
W tym samym, w któ-
rym swoje 20-lecie 
obchodziło Chełm-
skie Towarzystwo 
Naukowe. Nad naj-
nowszym tomem 
pracował zespół re-
dakcyjny w składzie: 

Zygmunt Gardziński, Paweł Kiernikowski, Elż-
bieta Kuszelewska, Iwona Lasek-Surowiec, Zbigniew 
Lubaszewski,  Zbigniew Waldemar Okoń i Andrzej 
Rybak. O wiele większa – bo licząca 92 osoby - jest 
grupa autorów przygotowujących hasła. Są wśród 
nich chełmscy historycy, krajoznawcy i regionaliści 
związani z Chełmskim Towarzystwem Naukowym, 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, 
Chełmską Biblioteką Publiczną oraz przedstawiciele 
środowisk naukowych Lublina.

Jak wyjaśniają autorzy w słowie wstępnym, drugi 
tom encyklopedii - ze względu na obszerność zebra-
nego materiału – podzielony został na dwie części 
w układzie alfabetycznym. Część pierwsza, obejmu-
jąca hasła rozpoczynające się od liter A-K, zawiera 
ponad 200 haseł opisujących miejsca, instytucje i 
obiekty zlokalizowane na terenie Chełma. Kolej-
na cześć tomu od liter L-Ż, powinna się ukazać już  
w tym roku.

Niewątpliwą zaletą nowego wydawnictwa są ilu-
stracje i fotografie zamieszczone pod większością 
haseł i prezentujące w wielu wypadkach obiekty już 
nieistniejące. Autorami zamieszczonych w Encyklo-
pedii zdjęć są: Zygmunt Gardziński, Albin Kuczyński, 
Wiesław Lisiecki, Lech Radwański i Józef Michał 
Sroka. Ponadto w publikacji wykorzystano materiały 
fotograficzne pochodzące ze zbiorów Chełmskiej Bi-
blioteki Publicznej oraz Muzeum Ziemi Chełmskiej.

Encyklopedia Chełma to projekt badawczy, które-
go pomysłodawcą jest prof. Andrzej Stępnik, prezes 
Chełmskiego Towarzystwa Naukowego. Przypomnij-
my, że w 2011 roku, w roku 10-lecia Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz w przeded-
niu 15-lecia Chełmskiego Towarzystwa Naukowego 
ukazał się pierwszy tom  Encyklopedii Chełma pod 
tytułem Ludzie. cz. I. Liczący 397 biogramów osób 
w różnym stopniu związanych z Chełmem: jako miej-
scem urodzenia, zamieszkania, edukacji, twórczości 
artystycznej, społecznej czy politycznej. Pod koniec 
2013 roku ukazała się druga część tego tomu zawie-
rająca kolejnych 300 biogramów.

         (sad)

Chełmskie smaki
rok wydania: 2017
ISBN 978-83-65452-40-5
Wydawca: Wydawnictwo
TAWA

Kolejny album z serii Chełmskie, 
wydany na zlecenie Stowarzysze-
nia Kulturalno-Edukacyjnego „na 
chełmskiej” jest zaproszeniem do 
nostalgicznej wędrówki w prze-
szłość przesyconej zapachami  
i smakami pamiętanymi z dzieciń-
stwa. Autorzy liczą, że publikacja 
będzie dla czytelników impulsem 
do wspomnień o spotkaniach  
w gronie znajomych, rodzinnych 
biesiadach, wizytach u dziadków 
i babć, które przygotowywały ulu-
bione potrawy swoich wnuków, da-
nia nieskomplikowane, ale zawsze 
zdrowe. W albumie znajdziemy 
zdjęcia: Anny Berbeckiej, Iwony 
Jarząbek, Wiesława Lisieckiego, 
Roksany Majewskiej, Katarzyny 
Pryll, Barbary Struskiej i Renaty 
Wituch. Autorem wstępu i opraco-
wania jest Danuta Makaruk.

Józef Piłsudski. Związki z 
Chełmem i Ziemią Chełmską
Wybór, przygotowanie i wstęp: 
Zbigniew Lubaszewski
rok wydania: 2017
ISBN 978-83-65452-45-0
Wydawca: Wydawnictwo Tawa

Publikację przygotowano  
z okazji 150-lecia urodzin Józe-
fa Piłsudskiego, a wydano dzięki 
wsparciu finansowemu Urzędu 
Miasta Chełm. Składają się na nią 
m.in. materiały prasowe z pocho-
dzących  z lat dwudziestych nu-
merów „Ziemi Lubelskiej”, „Nowej 
Ziemi Lubelskiej” i „Zwierciadła”. 
Ponadto teksty napisali: Stanisław 
Błaszczuk, Zbigniew Lubaszew-
ski, Jan A. Paszkiewicz, Konstan-
ty Prożogo i Maciej Sobieraj.

Tadeusz Kościuszko w tradycji 
historycznej Chełma i Ziemi 
Chełmskiej
Wybór, przygotowanie i wstęp: 
Zbigniew Lubaszewski
rok wydania: 2017
ISBN 978-83-65452-44-3
Wydawca: Wydawnictwo Tawa

Publikację przygotowano  
z okazji 200-lecia śmierci Tade-
usza Kościuszki, a wydano dzięki 
wsparciu finansowemu Urzędu 
Miasta Chełm. Oprócz materiałów 
historycznych jak np.  Nieznany 
list Ludwiki z Sosnowskich księż-
ny Józefowej Lubomirskiej do Ta-
deusza Kościuszki, znajdziemy tu 
teksty przygotowane przez: Kazi-
mierza Janczykowskiego, Pawła 
Kiernikowskiego, Marka Koko-
sińskiego, Zbigniewa Lubaszew-
skiego, Jana A. Paszkiewicza, 
Konstantego Prożogo i Jerzego 
Ryszczuka.

Samorząd Terytorialny Polski 
Wschodniej wobec wyzwań 
rozwoju regionalnego. Polskie 
Doświadczenia i wnioski dla 
Ukrainy
pod redakcją: Iwony Lasek-
Surowiec
rok wydania: 2017
stron: 288
ISBN 978-83-948811-3-9
Wydawca: Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Cheł-
mie, Chełmskie Towarzystwo 
Naukowe
Monografia ta jest kontynu-
acją dyskusji na temat samo-
rządu terytorialnego, zaini-
cjowanej przez środowiska 
naukowe skupione w ośrodkach 
akademickich Polski i Ukrainy. Po-
święcona została wybranym pro-
blemom i doświadczeniom rozwo-
ju regionalnego Polski Wschodniej  
z uwzględnieniem koncepcji 
rozwoju regionów na Ukrainie. 

Chełm w fotografii 3D II
Autor: Paweł Klajnert
rok wydania: 2017
ISBN 978-83-65452-44-3
Wydawca: Wydawnictwo Tawa

Wznowienie albumu z 2013 
roku, przedstawione w zupełnie 
innej formie z dodanymi nowymi 
zdjęciami miasta. Zawarte w nim 
opisy są dziełem regionalisty 
Zbigniewa Lubaszewskiego. Tym 
razem na wydawnictwo składa 
się pięć katalogów. W trójwymia-
rze zobaczymy najbardziej znane  
w Chełmie miejsca: Górę Chełm-
ską, Kościół pw Rozesłania Świę-
tych Apostołów, Zabytkową Ko-
palnię Kredy, Dyrekcję i Plac dr. 
Edwarda Łuczkowskiego. 

Autor zdjęć (rocznik 1979) foto-
grafuje od 12-go roku życia. Jest 
absolwentem Akademii Sztuk 
Wizualnych w Poznaniu i auto-
rem kilku wystaw indywidualnych  
i zbiorowych. Zawodowo fotogra-
fią zajmuje się od 2014 roku.

encyklopedia 
chełma - Miejsca

Fo
to:

 C
hB

P

26 stycznia Stowarzyszenie 
Rocznik Chełmski, Chełmska 
Biblioteka Publiczna im. M. P. 
Orsetti oraz Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa w Cheł-
mie zaprosili mieszkańców 
Chełma na promocję XXI tomu 
Rocznika Chełmskiego.

Pozycja zawiera m. in. materia-
ły dotyczące badań archeologicz-
nych wczesnośredniowiecznej 
osady przygrodowej w Chełmie,  
publikację poświęconą 50-leciu 
Miejskiego Klubu Sportowego 
„Cement-Gryf” Chełm czy arty-
kuł dotyczący 50-lecia Szkoły 
Podstawowej w Rudzie-Hucie. 
Tradycyjnie w Roczniku zamiesz-
czona jest kronika ważniejszych 
wydarzeń z miasta i regionu  
w 2016 roku. Jeden z tekstów 
został poświęcony dr Marianowi 
Januszowi Kawałce, poecie, kry-
tykowi literackiemu, tłumaczowi, 
publicyście i regionaliście, który 
przez wiele lat współpracował  
z Rocznikiem Chełmskim.

„Rocznik” jest dostępny  
w Chełmskiej Bibliotece Publicz-
nej oraz Chełmskim Ośrodku In-
formacji Turystycznej.
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Ida Haendel urodziła się w Chełmie 15 
grudnia 1928 r. (czasami jest podawa-
ny rok 1923 lub 1924) jako córka Nata-

na Haendla. Ojciec, posługujący się również 
imieniem Nuchym, zajmował się malarstwem, 
jednak marzył o karierze muzyka, którą zre-
alizować miały jego córki. Pierwsze próby pod-
jęła starsza córka Alicja. Wkrótce w jej ślady 
poszła licząca nieco ponad trzy lata Ida. Zna-
komity słuch i wrodzone zdolności pozwoliły 
jej bez przygotowania na wykonanie drobnych 
utworów. Bardzo szybko rodzice zrozumieli, że 
posiada wybitny talent. Aby pozyskać środki 
na kształcenie córki Natan Haendel organizo-
wał koncerty kilkuletniej artystki. W sierpniu i 
październiku 1930 r. miały miejsce dwa kon-
certy Idy Hendlówny w chełmskim Kinoteatrze 
„Wersal” (obecnie kino „Zorza”). Śladem tego 
wydarzenia są podania Natana Haendla do 
Magistratu w sprawie zwolnienia koncertów 
od opłat za widowiska publiczne, zachowane  
w chełmskim Oddziale Archiwum Państwowe-
go w Lublinie. Wkrótce rodzina zdecydowała 
się na wyjazd do Warszawy. Według zapisu 
w rejestrze osób opuszczających miasto, za-
mieszkała przy ulicy Łącznej 5 rodzina Haen-
dlów wyjechała z Chełma 30 czerwca 1933 r. 

W Warszawie młoda skrzypaczka została 
uczennicą Konserwatorium Warszawskiego, 
szkoły muzycznej, funkcjonującej od 1919 r. 
jako Wyższa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka 
Chopina. Tutaj trafiła pod opiekę wybitnych 
pedagogów. Do takich należał Mieczysław Mi-
chałowicz, wychowawca wielu wybitnych pol-
skich skrzypków. Talent Idy Haendel wymagał 
tylko oszlifowania i wkrótce mogła zaprezen-
tować swoje umiejętności szerszej widowni. 
W 1933 r. wzięła udział w Ogólnopolskim Kon-
kursie Młodych Talentów w Warszawie, gdzie 
zajęła pierwsze miejsce i otrzymała nagrodę 
im. Bronisława Hubermana. Dwa lata później 
była najmłodszą uczestniczką I Międzynaro-
dowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka 
Wieniawskiego. Po żmudnych kwalifikacjach 
do udziału w konkursie przyjęto 55 skrzypków 
z 16 krajów. Pierwsze miejsce zajęła szes-
nastoletnia skrzypaczka francuska Ginnete 
Neveu, a wśród laureatów byli tak znakomi-
ci w przyszłości artyści, jak Dawid Ojstrach, 
Henry Temianka, Borys Goldstejn, Josef Has-
sid i Bronisław Gimpel. Młoda skrzypaczka  
z Chełma zajęła siódme miejsce (najlepsze  
z ekipy polskiej). Sukces otworzył Idzie Haen-
del możliwość nauki u najlepszych skrzypków. 
Doskonaliła swoje umiejętności w Paryżu i Lon-
dynie, pod okiem tak znakomitych pedagogów, 
jak Carl Flesch (1873-1944), Georges Enesco 
(1881-1955) i Josef Szigeti (1892-1973).

W 1936 r. Ida Haendel zamieszkała  
w Wielkiej Brytanii. Rok później debiutowała 
w Queen’s Hall w Londynie, co uznaje się za 
pierwszy profesjonalny występ artystki. Wraz  
z orkiestrą, którą dyrygował Henry Wood, za-
prezentowała „Koncert D-dur” Johanna Brahm-
sa. Znakomicie zapowiadającej się kariery nie 
przerwała wojna. Ida Haendel, posiadająca od 
1940 r. obywatelstwo brytyjskie, uczestniczy-
ła w koncertach organizowanych dla żołnierzy 
brytyjskich oraz regularnie grywała w National 
Gallery. Bezpośrednio po wojnie debiutowała 
w USA. W 1952 r. opuściła Wielką Brytanię  

i zamieszkała w Kanadzie. Po debiucie w Hotelu 
Ritz-Carlton w Montrealu, nawiązała współpra-
cę z Montrealską Orkiestrą Symfoniczną. Jej 
koncerty regularnie prezentowała kanadyjska 
telewizja CBS. Wieloletnia współpraca z kana-
dyjskimi orkiestrami oraz koncerty w Mont-
realu, Toronto, Ottawie i Vancouver uczyniły  
z Idy Haendel główną postać kanadyjskiego 
życia muzycznego. W jej szerokim repertuarze 
znalazły się utwory Saint-Saensa, Brahmsa, 
Brittena, Bacha, Szymanowskiego, Sibeliusa 
i Szostakowicza. W 1943 r. dla firmy „Decca” 
nagrała utwory Mendelssohna, Czajkowskiego 
i Dvoraka. Później przyszły kolejne nagrania 
(w sumie ponad 40 płyt) w ogromnych nakła-
dach, popularne wśród melomanów z całego 
świata. Równocześnie wiele podróżowała, kon-
certując w Europie, Azji i Afryce. W 1973 r. 
wraz z Londyńską Orkiestrą Symfoniczną pod 
dyrekcją Johna Pritcharda zagrała w Chinach. 
Koncertowała z takimi sławami, jak: Vladimir 
Ashkenazy, Sergiu Celibidache, Eugene Go-
ossens, Bernhard Haitink, Zubin Mehta, czy 
Simon Rattle. Za mistrzowskie wykonanie 
koncertu Jeana Sibeliusa w 1982 r. otrzyma-
ła nagrodę imienia tego wybitnego fińskiego 
kompozytora. W trakcie wieloletniej kariery 
zawsze podkreślano wyjątkowość Idy Haen-
del, wskazując na mistrzostwo interpretacji, 
doskonałą czystość intonacji i bogaty ton.  
W 1989 r. opuściła Kanadę i zamieszkała  
w USA. Dzięki zaangażowaniu w działalność 
charytatywną została mianowana przez UNE-
SCO honorowym ambasadorem kultury na 
kraje Bliskiego Wschodu. Obok działalności 
muzycznej przygotowała również swoją auto-
biografię, którą opublikowała w 1970 r. w Lon-
dynie pod tytułem „Kobieta ze skrzypcami” .

Po zakończeniu II wojny światowej po raz 
pierwszy przybyła do rodzinnego kraju w 
1959 r. Koncertowała również w 1960 i 1986 r.  
W trakcie ostatniej z wymienionych wizyt 
odbyła wraz z ojcem podróż do Chełma, za-
rejestrowaną przez kanadyjską telewizję. 
Kontakty z Polską zacieśniły się szczególnie  
w ostatnich latach. Ida Haendel wzięła między 
innymi udział w Międzynarodowym Festiwalu 

„Muzyka w Starym Krakowie” oraz I Międzyna-
rodowym Festiwalu Paganini 2003 we Wrocła-
wiu. Prowadziła też zajęcia z młodymi polskimi 
skrzypkami. 

Szczególny wymiar miała wizyta w 2006 r., 
kiedy obok koncertu w Chełmie, Ida Haendel 
zagrała podczas pielgrzymki papieża Benedyk-
ta XVI do Oświęcimia. Koncert w Chełmie, któ-
ry odbył się dokładnie 20 maja zorganizowany 
został z inicjatywy chełmskiego Stowarzysze-
nia Miasteczko. Artystka przy akompaniamen-
cie Orkiestry Kameralnej Capella Cracoviensis 
pod dyrekcją Stanisława Gałońskiego zapre-
zentowała klasyczny repertuar, z utworami  
A. Vivaldiego, J.S. Bacha, G. Tartiniego, P. Sa-
rasante i H.Wieniawskiego. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objęli ambasadorzy: Izraela 
David Peleg i USA Victor Ashe. Po ostatnim 
utworze Ida Haendel czystą polszczyzną po-
dziękowała widowni za wspaniałe przyjęcie. 
Podkreśliła, że Chełm zawsze będzie dla niej 
miejscem ważnym i cieszy się, że mogła za-
grać w swoim rodzinnym mieście. Niezwykły 
był także kolejny dzień jej pobytu w Chełmie, 
kiedy odbyła sentymentalną wędrówkę po 
mieście.

Niestety kolejny koncert, planowany w 2010 
r., nie doszedł do skutku z powodu stanu zdro-
wia artystki. W tym samym roku Rada Mia-
sta Chełm  przyznała Idzie Haendel srebrną 
statuetkę – nagrodę specjalną im. Kazimierza 
Andrzeja Jaworskiego za całokształt pracy ar-
tystycznej dla osób wybitnych, zasłużonych 
dla kultury Polskiej i związanych z Chełmem. 
Związki Idy Haendel z Chełmem zostały rów-
nież zaprezentowane w zrealizowanym w 2011 
r. filmie „Ida Haendel. Wiem skąd jestem”, 
wyprodukowany przy pomocy m.in. Telewi-
zji Polskiej. Film został przygotowany przez 
działającą w Niemczech polską scenarzystkę 
i reżyserkę Christine Jezior. W blisko godzin-
nym obrazie o postaci wybitnej skrzypaczki 
opowiadają m.in. Vladimir Ashkenazy, Zubin 
Mehta, Martha Argerich, Simon Rattle, Murray 
Perahia i Daniel Barenboim.   

Zbigniew Lubaszewski

t w ó r c y  z i e M i  c h e ł M s k i e J

ida haendel - kobieta ze skrzypcami
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Z myślą o publiczności Muzeum  
w Chełmie przygotowało bogatą ofertę 
wystawienniczo-edukacyjną. Jest ona 
przeznaczoną dla osób w każdym wie-
ku, dla miłośników historii oraz sztuki 
dawnej i współczesnej.

Muzealnicy przypominają, że wszystkie 
wystawy można zwiedzać indywidualnie albo  
z przewodnikiem. Po wcześniejszej rezerwa-
cji możliwe jest oprowadzenie zwiedzających  
w języku angielskim. W każdy czwartek, a także 
podczas Międzynarodowego Dnia Muzeów (18 
maja), Nocy Muzeów (19 maja), z okazji Dnia 
Dziecka, podczas Nocy Kultury (25 sierpnia) 
i 6 grudnia – wstęp na wystawy i zajęcia jest 
bezpłatny. Muzeum odwiedzać można także  
w soboty i niedziele, w godzinach 12.00–16.00.

Wystawy stałe i czasowe
Nadal udostępniane są wystawy czasowe 

przygotowane w roku ubiegłym czynne do 31 
grudnia 2018. Pierwsza z nich to „W gościnie 
u biskupa – sztuka barokowa ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Kielcach”, przedstawia-
jąca zabytki XVII–XVIII wieku, meble, obrazy, 
tkaniny, wyroby złotnicze, porcelanę chińską 
i miśnieńską. Ekspozycja czynna jest przy ul. 
Lubelskiej 55, w zabytkowych wnętrzach daw-
nego kolegium oo. pijarów z epoki baroku.

Druga wystawa to „Związani z Chełmem. 
Malarstwo artystów XX wieku absolwentów 
Akademii Sztuk Pięknych i innych uczelni ar-
tystycznych. Kolekcja Muzeum w Chełmie” - 
wybrane dzieła m.in. Simona Mondzaina (ob-
razy zakupione do kolekcji ze środków MKiDN  
w 2017), Kilmenta Redko, Zenona Waśniew-
skiego, Witolda Olpińskiego, Danuty Boguszew-
skiej-Chlebowskiej, Wandy Pociej-Uklejowej, 
Władysława Ukleji, Kajetana Sosnowskiego, 
Jana Lewczuka, Mieczysława Hofy, Jerze-
go Grosmana, Liliany Michalskiej, Sławomira 
Lewczuka, Wiesławy Stachel. Odsłonę pierw-
szą tej ekspozycji będzie można oglądać przy 
ul. Lubelskiej 57 do 5 maja. W drugiej odsło-

nie wystawa, przeniesiona do sali wystawowej 
przy ul. Lubelskiej 55, zostanie uzupełniona  
o prace Franciszka Mazurka, Jerzego Matysiaka, 
Teresy Chomik-Kazarian i Oganesa Kazariana.

Do września trwać będzie z kolei wystawa 
„Marszałek Józef Piłsudski – Honorowy Oby-
watel Miasta Chełm”, upamiętniająca 150. 
rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego oraz rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Eksponowane są na niej m.in. fotografie i do-
kumenty pochodzące ze zbiorów prywatnych 
oraz chełmskiego muzeum, rzeźby z Muzeum 
Narodowego w Kielcach.

W dalszym ciągu czynne są wystawy stałe: 
„Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kul-
tury regionu chełmskiego”, „Skarby przyrody”, 
„Światłem miłości. Sztuka sakralna ze zbiorów 
Muzeum Ziemi Chełmskiej”.

W nowej ofercie
W piątek 11 maja odbędzie się otwarcie 

wystawy „Ecce Homo – Oto Człowiek. Roman 
Śledź – rzeźba”, na której zostaną przedsta-
wione rzeźby sakralne wykonane w latach 

1972-2017 przez artystę ludowego z Mali-
nówki, pochodzące ze zbiorów prywatnych  
w Niemczech i USA, z niemieckich kościołów 
protestanckich i Museum Religio w Telgte. Bę-
dzie to okazja do obejrzenia 120 prac rzeźbia-
rza, który w tym roku obchodzi 70 urodziny. 
Pomysłodawcą tego wydarzenia artystycznego 
jest pastor Frank Klimmeck z Rodenkirchen, 
kolekcjoner rzeźb Śledzia.

M U z e a L n y  k a L e n D a r z
z notatnika muzealnika

Warto wiedzieć, warto zobaczyć

Sztuka barokowa

Obrazy 
artystów 

chełmskich

„Powrót do przeszłości. 
Dzieje tradycyjnej kultury 

regionu chełmskiego”
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W tym samym miesiącu, z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Muzeów (18 maja) i Nocy Mu-
zeów (19 maja) zaplanowano wiele bezpłatnych 
imprez. Szczegółowy program znajdzie się  
w drukowanym z tej okazji „Chełmskim Kurie-
rze Muzealnym” . W programie m.in. przewi-
dziano prezentację wyróżnionych i nagrodzo-
nych prac plastycznych uczestników konkursu 
„Moja Przygoda w Muzeum”. Ważnym wydarze-
niem będzie otwarcie wystawy „Rzeczy różne. 
Dary do kolekcji Muzeum Ziemi Chełmskiej”, 
zapowiadającej obchody 100-lecia powstania 
naszego muzeum. Celem ekspozycji, prezen-
tującej dary przekazywane do zbiorów muzeal-
nych przez osoby prywatne, jest podkreślenie 
misji muzeum, gromadzenia, przechowywania 
i udostępniania pamiątek przeszłości, ale tak-
że okazanie wdzięczności darczyńcom. 

W Galerii 72 zostanie przygotowany pokaz 
twórczości Janusza Oskara Knorowskiego, pro-
fesora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
prowadzącego również pracownię malarstwa 
na Wydziale Nowych Mediów w Posko-Japoń-
skiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych 
w Warszawie. 

Wyjątkowym wydarzeniem w maju będzie 
spektakl autorskiego teatru profesora Janu-
sza Pokrywki, związanego z Uniwersytetem 
Rzeszowskim artysty plastyka, scenografa  
i reżysera, mistrza teatralnego skrótu i sym-
bolu. Tym razem będzie to widowisko „Józef 
Błogosławiony” stworzone w oparciu o życie 
i tragiczne doświadczenia salezjanina Józefa 
Kowalskiego, w którym – jak napisał w re-
cenzji Ryszard Zatorski – „prowadzi dyskurs 
intelektualny o filozofii życia, o dobru i złu 
oraz prawdziwym człowieczeństwie”. Scena-
riusz powstał na podstawie przekazu ks. Jana 
Krawca o męczeńskiej śmierci młodego księ-
dza z Siedlisk, więźnia niemieckiego obozu Au-
schwitz-Birkenau. 

Z kolei w sierpniu w ramach Nocy Kultu-
ry zwiedzającym zostaną udostępnione dwie 
wystawy.  Pierwsza to – „Wielkie królestwa 
chrześcijańskie Nubii” prezentująca orygi-
nalne zabytki archeologiczne i etnograficzne  
z Sudanu ze zbiorów Muzeum Archeologicz-
nego w Poznaniu, Muzeum Archeologicznego  
w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Warsza-
wie i z kolekcji prywatnych. Ekspozycja będzie 
dostępna przy ul. Lubelskiej 57, od 25 sierpnia 
do 31 października. Wystawa druga – „Abory-
geni Australii” - to ekspozycja organizowana 
w ramach kilkuletniego cyklu edukacyjnego 
pt. „Muzealna podróż przez 6 kontynentów”, 
na której pojawią się fotografie i eksponaty  

z prywatnej kolekcji Jadwigi Hadryś oraz ob-
razy wykonane w technice kropkowej – cha-
rakterystycznej dla sztuki aborygeńskiej – ze 
zbiorów muzealnych (Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Azji i 
Pacyfiku w Warszawie), a także filmy na temat 
m.in. plecionek aborygeńskich (ze zbiorów 
prywatnych). Wystawa będzie czynna przy ul. 
Lubelskiej 56A od 25 sierpnia do 30 listopada.

W ostatnim kwartale roku odbędą się jesz-
cze: wernisaż wystawy malarstwa Stanisława 
Baja, jednego z najwybitniejszych polskich 
przedstawicieli malarstwa portretowego i pej-
zażowego (26 października, ul. Lubelska 55)  
i otwarcie wystawy „Do Niepodległej. Chełm w 
latach 1913-1918” z okazji stulecia odzyskania 

Niepodległości przez Polskę, przedstawiają-
cej trudną drogę do odzyskania niepodległo-
ści, obraz pierwszej wojny światowej oraz lata 
kształtowania się nowego państwa polskiego, 
na przykładzie wybranych dokumentów, foto-
grafii, pamiątek, broni z początków XX wieku, 
ze zbiorów naszego muzeum oraz osób pry-
watnych (10 listopada, ul. Lubelska 57). Na 
zakończenie roku przygotowana będzie wysta-
wa czasowa czynna od 6 grudnia – „Magicz-
ny świat wigilijnej choinki” (ul. Lubelska 56A),  
której celem jest przedstawienie najmłodszym 
zwiedzającym historii choinki i innych wcze-
śniejszych, polskich dekoracji bożonarodze-
niowych, takich jak: król, „wszechżywe”, pod-
łaźniki, pająki i światy.

Muzeum -w ramach współpracy z innymi 
instytucjami - będzie współorganizatorem se-
sji popularnonaukowych i imprez kulturalnych 
organizowanych w mieście, np. wystawy oko-
licznościowej z okazji 100-lecia Państwowej 
Straży Pożarnej w Chełmie czy 100-lecia chó-
ru parafii Rozesłania św. Apostołów.

W tym roku nie zabraknie także lekcji mu-
zealnych, warsztatów i wykładów tematyczych 
związanych z wystawami czasowymi i stałymi 
oraz z ważnymi rocznicami z historii Polski. 
Szczegółowy program działań edukacyjnych 
sukcesywnie zamieszczany jest na stronie in-
ternetowej muzeum: www.mzch.pl. 

Krystyna Mart

M U z e a L n y  k a L e n D a r z

„Skarby przyrody”

„Światłem miłości. Sztuka sakralna ziemi chełmskiej”
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Do 11 kwietnia Galerię 
Nova ChBP zdobić będą 
obrazy Jolanty Kuśmierz. 
Tematem  malarskich roz-
ważań artystki jest czło-
wiek – jego złożoność  
i nieoczywistość.

To refleksyjne malarstwo na-
stroju, którego głównym elemen-
tem jest figura ludzka. Postaci  
prowadzą dialog bez słów ze sobą 
oraz widzem, przenikają się, na-
kładają na siebie w różnych zesta-
wieniach. Powtarzające się kolo-
ry to czernie, szarości i błękity z 
dodatkiem ciepłych barw. Całość  

dopełnia kontur,  płynna i wyrazi-
sta linia oraz chropowata faktura. 
Wystawa obejmuje realizacje ma-
larskie z ostatnich kilku lat. Jest to 
podróż do wnętrza obrazu, która 
wzrusza oraz  sprzyja zamyśleniu 
i kontemplacji. Autorka, nawiązu-

jąc do surrealistycznych 
wizji, w sposób odważ-
ny, wyjątkowo ciekawy 
i  zagadkowy prezentuje 
wyobrażenie na temat 
złożoności człowieka  
i relacji międzyludzkich. 

Jolanta Kuśmierz 
mieszka i pracuje w 
Wisznicach w powiecie 
bialskim. Ukończyła Pań-
stwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Lublinie 
oraz Instytut Wycho-
wania Artystycznego 
UMCS w Lublinie, studia 
podyplomowe na UMCS 
oraz WSHP w Sando-
mierzu. Pedagog z wie-
loletnim stażem pracy, 
jest członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Nauczy-
cieli Plastyków z siedzi-
bą w Lublinie. Za pracę 
zawodową otrzymała  

nagrodę Lubelskiego Kuratora 
Oświaty oraz Medal Srebrny Pre-
zydenta RP za Długoletnią Służbę. 
Autorka ma na swoim koncie wiele 
wystaw indywidualnych oraz zbio-
rowych. W Chełmie jej prace pre-
zentowane są po raz pierwszy.

     AM

Chełmska Biblioteka Publiczna 
im. Marii Pauliny Orsetti przypo-
mina, że osobom z dysfunkcją 
wzroku oferuje projekcje filmów 
z komentarzem audiodeskrypcyj-
nym. Pokazy filmowe odbywają 
się bezpłatnie w ostatnią środę 
każdego miesiąca o godz. 12.00 
w sali widowiskowej ChBP przy ul. 
Partyzantów 40.

W bibliotece będzie można 
obejrzeć kolejno: 28 marca -„Mu-
stang” - francusko-niemiecko-
turecki debiut reżyserski Deniz 
Gamze Erguven, nominowany do 
Oscara za najlepszy film niean-
glojęzyczny; 25 kwietnia - „Słu-

gi Boże - polski film kryminalny  
w reżyserii Mariusza Gawrysia; 
30 maja - „Pokłosie” - wyreżyse-
rowaną przez Władysława Pasi-
kowskiego, polsko-holendersko-
rosyjsko-słowacką produkcję oraz 
27 czerwca - „Ostatnia rodzina” – 
polski film biograficzny w reżyserii 
Jana P. Matuszyńskiego, którego 
scenariusz powstał na podstawie 
losów Zdzisława i Tomasza Bek-
sińskich.

Więcej informacji na temat se-
ansów można uzyskać w Wypoży-
czalni Zbiorów Audiowizualnych, 
ul. Partyzantów 40, tel. 82 564 28 
63.       AM

Chełmska Biblioteka Pu-
bliczna od ponad pół roku  
prowadzi nową formę bez-
płatnych wypożyczeń mię-
dzybibliotecznych. Jest to 
możliwe dzięki umowie 
podpisanej z Biblioteką Na-
rodową w Warszawie.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publika-
cji Naukowych ACADEMICA to in-
nowacyjne narzędzie udostępnia-
nia elektronicznych wersji książek 
i czasopism naukowych, dające 
natychmiastowy dostęp do współ-
czesnych publikacji z różnych 
dziedzin wiedzy z poszanowaniem 
prawa autorskiego. Publikacje  
w domenie publicznej można 
przeglądać z dowolnego miejsca 

i komputera. Z kolei publikacje 
chronione prawem autorskim - 
tylko za pomocą dedykowane-
go terminala znajdującego się  
w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.

Z terminala systemu ACADEMI-
CA można korzystać w Czytelni 
Głównej ChBP przy ul. Partyzan-
tów 40 w poniedziałki i soboty w 
godzinach 10.00-15.00 oraz od 
wtorku do piątku w godz. 10.00-
17.00.

Rejestracja użytkownika Cyfro-
wej Wypożyczalni Publikacji Na-
ukowych Academica odbywa się 
za pomocą Karty Czytelnika ChBP. 
Dodatkowych informacji udziela-
ją pracownicy Czytelni Głównej  
i Centrum Wiedzy o Regionie. 

AM

Filmy z audiodeskrypcją

cyfrowa wypożyczalnia

„twarz wielostronna” 
Jolanty kuśmierz

Są filmy, które wchłaniają mnie w siebie od pierwszej 
minuty. Są takie, w które wchodzę powoli, ale tak głę-
boko, że po wszystkim nie mam ani ochoty, ani siły 
wyjść. Innych znów nie rozumiem i pewna jestem, że 
scenarzysta wraz z reżyserem, niczym Witkacy i Gom-
browicz – sami nie wiedzieli co brali ani pisali. 

Niektóre z tych obrazów, jak np. „33 sceny z życia” powodują, że 
wyszłabym po kwadransie i trzasnęła drzwiami, gdyby tylko prze-
puściło mnie pół rzędu widzów. Pechowo siedziałam wtedy w środ-
ku i nie chcąc przeszkadzać z trudem obejrzałam film do końca. 

Podobnie było z „Dzikimi różami”, które obejrzałam podczas se-
ansu w chełmskim Dyskusyjnym Klubie Filmowym. Męczyłam się 
patrząc na bierną aż do bólu i milczącą na wszystko bohaterką. 
Miałam ochotę nią potrząsnąć i wydobyć z jej bezwładnego ciała 
odpowiedź na pytanie czego ona właściwie chce: męża, lepszego 
życia, rozwodu? 

Nie żałowałam jej ani przez chwilę. Chełmski DKF daje możli-
wość wspólnego porozkładania filmu na cząsteczki, porozmawiania  
o jego przekazie i indywidualnym odbiorze. Tak było i tym razem. 
Po „Dzikich różach” nie zgadzałam się właściwie z niczym, co padało 
na sali. Nie uważam np., że emigracja to wielki winowajca rozpadu 
małżeństw. Jedne związki w takich sytuacjach się rozpadają, inne 
nie. Niektóre to scala, a wiele faktycznie rozbija, ale nie ma żadnej 
pewności, że w sprzyjających okolicznościach przetrwałyby. Życie 
pokazuje, że gwarantem nie jest ani status materialny, ani dobra 
praca, ani dobrzy teściowie czy piękny dom.

Zupełnie nie zgadzam się też, że mąż Ewy był niefajny. Ja bym 
zwariowała z taką żoną, przezroczystą i nieobecną. Matka z kolei, 
dla mnie tym jednym zdaniem „Nie zrobiłaś nic złego”, pokazała 
głęboką miłość. Trwała przy córce, choć mogła się zwyczajnie od-
wrócić, nie pomagać i potępić. A była i nie potępiła.

Tę niezgodę przemilczałam podczas dyskusji. Zaniosłam ją do 
domu i dopiero wtedy odkryłam mój własny sens tego filmu. Bardzo 
osobisty, mocny i smutny. 

Zdałam sobie sprawę że zbyt łatwo i prędko oceniam ludzi. Ile 
to już razy przekonałam się, że ktoś nie zachował się tak, jak go 
oceniłam, że myślał inaczej, niż sądziłam. Pragnął zupełnie czegoś 
innego lub miał powody, o których nie miałam pojęcia. Ja wciąż 
niewyuczalna, odruchem i nawykiem oceniam surowo i myślę, że 
wiem najlepiej.

Po raz tysiąc pierwszy okazało się, że nie miałam pojęcia, co kie-
rowało Ewą. Jak straszną decyzję nosiła w sobie i jak bardzo była 
odważna, podczas gdy ja widziałam w niej absolutne tchórzostwo. 
I to jest mój sens tego filmu. Nie mamy pojęcia, co ludzie w sobie 
noszą i co przeżyli. Chciałabym napisać, że tego właśnie nauczył 
mnie ten film. Chciałabym bardzo nauczyć się tego na zawsze.

Katarzyna Józefacka

nasza recenzja

kolce po filmie we mnie zostały
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„Taniec jest po to by łączył...” 
- po raz szósty te słowa stały się 
mottem Karnawałowych Spotkań 

z Tańcem Jazzowym. Wydarze-
nie odbyło się 21 stycznia, a jego 
organizatorem był Młodzieżowy 

Dom Kultury w Chełmie.
Gospodarzem wieczoru był Ze-

spół Tańca Jazzowego BALLO, 
na czele z Sabiną Englot - zało-
życielką zespołu i inicjatorką im-
prezy. Gościnna sala widowisko-
wa Chełmskiego Domu Kultury 
pomieściła ponad ośmiuset sym-
patyków tańca na dwóch kon-
certach - o godzinie 15 i 18. Na 
scenie pojawili się wielcy i mali 
artyści - każdy z wielką pasją do 
tańca. Chełm ponownie odwiedzili 
tancerze Kieleckiego Teatru Tań-
ca. W tym roku byli to Małgorzata 
Ziółkowska i Michał Ośka. Z ko-
lei z Centrum Kultury w Siennicy 
Różanej przyjechał Zespół Tańca 
Współczesnego NO NAME. Znacz-
ną część scenariusza zajęły poka-
zy dzieci i młodzieży BALLO.

Najpierw eliminacje potem gala finałowa. Tak 
wyglądał tegoroczny Puchar Polski Boogie Woogie 
2018 zorganizowany 10 lutego przez Młodzieżowy 
Dom Kultury w Chełmie i Polskie Stowarzyszenie 
Boogie Woogie.

Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach 
wiekowych: dzieci, juniorzy i seniorzy. Publiczność 
podziwiała zmagania taneczne slow i fast. Dodatko-
wą atrakcją były dwa pokazy taneczne w wykonaniu 
formacji Klubu Boogie Woogie Opus Twist z MDK.

r o z M a i t o Ś c i

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 - - - - - - - -

taneczne spotkania

Puchar boogie
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Muzeum Ziemi Chełmskiej 
już po raz czwarty zapra-
sza dzieci i młodzież do 
udziału w konkursie pla-
stycznym Moja Przygoda w 
Muzeum. Swoich sił mogą 
spróbować dzieci i młodzież  
w wieku do 5 do 18 lat.

Na ubiegłoroczną edycję konkur-
su wpłynęły 94 prace. Nagrodzone 
i wyróżnione prace uczestniczyły 
w eliminacjach ogólnopolskich. 

Aby wziąć udział w kolejnej edy-
cji konkursu wystarczy odwiedzić 
muzeum, obejrzeć dowolną eks-
pozycję i wykonać jedną, dwie lub 
trzy prace plastyczne inspirowane 
wystawą lub eksponatem. Ważne 
by przekazać własne odczucia i at-
mosferę towarzyszącą zwiedzaniu. 
Uczestnik powinien zdecydować, 
co wywarło na nim największe 
wrażenie i przedstawić to w swojej 
wizji artystycznej.

Technika wykonania prac jest 
dowolna. Organizator dopuszcza 
przygotowanie prac na powierzch-
ni płaskiej (malarstwo, grafika, 
rysunek), formy przestrzenne, jak  
i grafiki komputerowe.

Prace konkursowe należy 
dostarczyć do Muzeum Ziemi 
Chełmskiej im. W. Ambroziewicza  
w Chełmie, ul. Lubelska 55, 22-100 
Chełm, tel. 503 798 363, e-mail: 
biblioteka@mzch.pl

Finał konkursu oraz uroczy-
ste rozdanie nagród odbędą się  
w maju, w ramach obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Muzeów. 

Natalia Jędruszczak

Przygoda 
z muzeum

Charytatywny Koncert w 
Niedzielę Palmową

Podczas koncertu w Niedzielę 
Palmową, oprócz Chadek Gospel 
Choir pod dyrekcją Grzegorza Głu-
cha, usłyszymy też program złożo-
ny z Pieśni Wielkopostnych w wy-
konaniu Moniki Kowalczyk, Janusza 
Smyka, Pawła Odoszewskiego, 
Piotra Zygmy i Piotra Sidorowicza.  
W programie tym gościnnie wy-
stąpi działający w ChDK chór Par-
tychóra Ensemble pod dyrekcją 
Krzysztofa Weresińskiego. 

25 marca, godz. 18.00, bilety/
cegiełki: 15 zł

Koncert Lao Che
W Chełmie grupa pojawi się 

promując swoją najnowszą płytę 
„Wiedza o Społeczeństwie”. Na no-
wej płycie zespół sięga do brzmień 
mogących kojarzyć się z muzyką 
rozrywkową lat osiemdziesiątych 
jednak podanych w charaktery-
styczny dla twórczości zespołu 
przetworzony sposób, nawiązujący 
do wielu gatunków muzycznych. 

5 kwietnia 2018, godz. 19:00, 
bilety: 50 zł

Kolacja dla Głupca
We wtorkowe wieczory grupa 

zamożnych kolegów, ludzi suk-
cesu, urządza sobie „kolacje dla 
głupca” - konkursy, na które każ-
dy z nich musi przyprowadzić wy-
jątkowego nieudacznika. Tytułowy 
„Głupiec” czyli Francois Pignon to 
niezbyt rozgarnięty księgowy, 
który ma stać się kolejną ofiarą 
tej dziwnej zabawy. Nie wszystko 
jednak potoczy się zgodnie z pla-
nem…

20 kwietnia 2018, godz. 19.00, 
bilety: 20 zł

Koncert muzyki bałkańskiej 
Kolejna odsłona niezwykle 

energetycznego koncertu w wy-
konaniu Kapeli Zespołu Pieśni i 
Tańca Ziemi Chełmskiej. W pro-
gramie tradycyjne melodie Ser-
bii, Macedonii, Grecji, Bułgarii czy 
Rumunii. W niezwykłe, bałkańskie 
klimaty wprowadzą nas utwory 
melodyjne, dynamiczne, przeła-
mane nostalgiczną nutą zadumy. 

14 kwietnia 2018, godz. 18.00, 
bilety: 20 zł

Xxanaxx – Alternatywna Scena 
Chadeku

W ramach cyklu Alternatyw-
na Scena Chadeku spotkamy się 
z jednym z najpopularniejszych 
zespołów muzyki elektronicznej. 
Brzmienie Xxanaxxu zostanie  
urozmaicone brzmieniem dodat-
kowych instrumentalistów: wio-
lonczelistki, skrzypka i wibrafo-
nisty. Nad oprawą wizualną będą 
czuwali VJ FkS i Black Light.

 21 kwietnia, godz. 19:00, bile-
ty: 30 zł i 45 zł

Koncert Kuba Badach 
„Oldschool”

Kuba Badach po prawie trzy-
dziestu latach pracy na scenie 
i muzycznej aktywności jako 
wokalista, kompozytor i produ-
cent, postanowił stworzyć album 
pod tytułem „Oldschool” będący 
pierwszym solowym, muzycznie 
autorskim krążkiem w dorobku 
artysty. Z utworami z tego wła-
śnie albumu zawita do Chełma, a 
na scenie będą mu towarzyszyli 
najlepsi polscy instrumentaliści. 

14 maja, godz. 19.00, bilety: 80 zł


