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Czytaliśmy „Wesele”

wydarzenie

Plenerowe czytanie na Placu
Łuczkowskiego zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury wspólnie
z Kuratorium Oświaty. W rolę postaci z dramatu Wyspiańskiego
wcielili się zaproszeni parlamentarzyści, urzędnicy, księża, uczniowie, dziennikarze oraz mieszkańcy
miasta. Impreza rozpoczęła się
o godz. 10. W trakcie jej trwania
można było nie tylko posłuchać,
jak z niełatwym młodopolskim
tekstem radzili sobie zaproszeni
goście, ale także otrzymać pamiątkowy stempel na własnym
egzemplarzu książki. Wydarzeniu
towarzyszyła wystawa plakatów
teatralnych „Wesela”.
Mieszkańcy czytali także tego
dnia w Chełmskiej Bibliotece Publicznej i Bibliotece Pedagogicznej.
W ChBP wydarzenie zainaugurowało odczytanie listu Prezydenta
RP Andrzeja Dudy. Niewątpliwą
atrakcją był występ Zespołu Pieśni
i Tańca Gminy Chełm „Uherzacy”,
który zaprezentował krakowiaka
i poloneza w ludowych strojach.
Z kolei słodkim finałem imprezy
był „weselny” tort dla wszystkich
uczestników ufundowany przez
dyrektora ChBP Roberta Chełmickiego.
W Bibliotece Pedagogicznej
„Wesele” czytali m.in. uczniowie
z pięciu szkół. W atmosferę aktu
I i II wprowadziła wszystkich aria
z operetki Franza Lehara pt. We-

soła wdówka – Usta milczą, dusza
śpiewa… brawurowo odśpiewana
przez ucznia Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich Bartka
Falickiego. Uczestnicy obejrzeli też
fragment filmu „Wesele” w reżyserii Andrzeja Wajdy.
Niespodzianką było rozlosowanie czterech egzemplarzy „Wesela” ufundowanych przez dyrektor biblioteki Katarzynę Kalitę
i ostemplowanych pamiątkową
pieczęcią. Jak na wesele przystało,
nie zabrakło też weselnego stołu
z wiejskim jadłem.
Wspólna lektura młodopolskiego dramatu miała miejsce także
w Zespole Szkół Technicznych.
Uczniowie najpierw czytali strofy
wesela w szkolnej auli, a następnie
dołączyli do uczestników wspólnego czytania na Pl. Łuczkowskiego.
Przypomnijmy, że „Wesele” powstało na kanwie autentycznego
wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą
Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim
w Krakowie. W tym samym roku
w Krakowie „Wesele” zostało opublikowane po raz pierwszy. Dramat
Wyspiańskiego został dotychczas
przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się
ponad 120 wydań „Wesela”.
(sad)
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W tym roku lekturą Narodowego Czytania był dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Ogólnopolska akcja organizowana drugiego września pod honorowym patronatem Pary
Prezydenckiej nie ominęła także naszego miasta. W Chełmie
wspólne czytanie miało miejsce aż w czterech punktach.
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jubileusz
Wystawa Tomka Kawiaka uświetniła jubileusz Galerii 72

Galeria 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej
obchodzi w tym roku jubileusz 45lecia istnienia. To znane – w skali
kraju i poza jego granicami – miejsce
prezentacji sztuki polskiej i obcej
o najwyższych walorach artystycznych, ma na swym koncie organizację
245 wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Pochodną działalności tej znaczącej sceny
plastycznej, jest kolekcja polskiej i obcej sztuki powojennej, licząca blisko 2500 obiektów
z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku, plakatu i fotografii. Dzieła te wyszły spod
ręki 330 artystów, z których 135 odeszło od
nas na zawsze. Pokaźny dorobek chełmskiego
muzeum w postaci przykładów sztuki naszych
czasów, stanowi nieocenioną wartość nie tylko dla kultury naszego miasta, ale w znacznie
szerszym aspekcie.

przebiegał w uwarunkowaniach francuskiego
entourage’u. W nowej, paryskiej rzeczywistości, poszerzał swą wiedzę w pracowni Césara
w tamtejszej Académie des beaux-arts, a Pierre Restany został krytykiem i komentatorem
jego dzieła. Lata siedemdziesiąte wniosły też
nowe artefakty, które do dzisiaj znaczą jego
artystyczną drogę. To wówczas cegła stała
się budulcem jego sztuki, symbolem, logo,
śladem, którym znaczy różne zakątki globu,
do których dociera. Ten gliniany obiekt pełni
funkcję modułu do „cegłowania” świata, formy, po którą sięga przy budowaniu złożonych
struktur i instalacji. Wciąż znajduje nowy powód do jej zaistnienia oraz nową filozofię, której przyświeca idea łączenia i solidarności, tak
pożądanych w tym podzielonym i pełnym konfliktów świecie.

Artyści obdarowują galerię

Zarówno wystawy firmowane przez Galerię
72, jak i bogactwo kolekcji z nią związanej,
stanowią nośną formę promocji grodu okalającego Górkę Chełmską. Ranga tego zbioru,
przekłada się na systematyczne powiększanie
jego zasobów. Lata pracy włożonej w rozwój
galerii, umocniły prestiż, jakim cieszy się ta
przestrzeń w środowisku artystycznym. Wciąż
rosnąca liczba eksponatów, jest w znaczącej
mierze bezcennym wkładem samych artystów. Zarówno twórcy rodzimi, jak i ci z zagranicy, poszerzają – drogą darów – zasobność
chełmskiego zespołu prac z zakresu plastyki
współczesnej. Przykładem takiej hojności stanie się niebawem prezentacja donacji przekazanej przez Kazimierza Głaza i Alfreda Hałasę
– dwóch wybitnych i zasłużonych dla sztuki Polaków, od dziesięcioleci zamieszkałych
w Kanadzie. Zaplanowany na listopad pokaz,
będzie uwieńczeniem tegorocznego programu
wystaw proponowanych przez muzeum w jubileuszowym roku działalności Galerii 72.

Wystawa na półwiecze pracy

Z podobnej – jak w przypadku dwóch wymienionych autorów – tęsknoty za krajem,
wyrosła idea wystawy Tomka Kawiaka zatytułowanej „Ślady 1972-2017”. Dzieło wywodzącego się z Lublina, a zamieszkałego – od
1970 roku – we Francji artysty, przypomniane
zostało chełmskiemu odbiorcy po czterdziestu
latach. Jego dokonania po raz pierwszy prezentowane były w chełmskiej Galerii 72 wiosną 1977 roku. Pokazane zostały jedynie prace, zaś sam autor – przebywający wówczas w
Paryżu – nie zaszczycił wernisażu swą obecnością. Po czterech dekadach minionych od
tamtego wydarzenia, Chełm z jego szacowną
galerią, został przez artystę wybrany dla podsumowania półwiecza jego pracy twórczej.
Tomasz Kawiak (pseudonim: Tomek) - absolwent warszawskiej ASP, jeszcze przed opuszczeniem kraju, pozostawił po sobie mit i nieprzemijające wspomnienie happenera i autora
„Bólu Tomka Kawiaka” – pierwszej akcji ekologicznej, która najpierw poruszyła lublinian,
by następnie zatoczyć znacznie szersze kręgi,
a na końcu wpisać się w dzieje sztuki naszych
czasów. Jednak rozwój i rozkwit jego dzieła

Artysta wszechstronny

Tomek Kawiak należy do artystów, którzy
potrafią sprostać niemal wszystkim wyzwaniom w obszarze sztuk plastycznych. To gatunek Homo faber, który doskonale radzi sobie z rysunkiem, nieobca jest mu grafika, ma
na swym koncie filmy wideo, z łatwością posługuje się farbą i pędzlem, z upodobaniem
sięga po formy przestrzenne, z czego rzeźba
i relief o kolażowym rysie, wydają się plasować najwyżej na liście jego preferencji artystycznych. Charakteryzuje go rzemieślnicze
podejście do dzieła oraz dbałość o zachowanie go dla potomnych, co w dzisiejszej dobie
efemerycznych projektów, może sugerować
nieco anachroniczną postawę. Dodać wypada
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Sztuka i tort na 45. urodziny

wytrwałość w cyzelowaniu szczegółu, determinację w oddawaniu szorstkości i fizyczności
materiału, przywiązanie do faktur, łączenie ze
sobą powierzchni lśniących, afirmatywnych
i połyskliwych, z matowymi, przygaszonymi
i tępo brzmiącymi.
Wystawa, którą artysta proponuje w przestrzeni Galerii 72, nie przedstawia – przeskalowanych do monumentalnych form i odlanych w brązie – dżinsowych okryć czy ich
przepastnych kieszeni. Kawiak wraca do cyklu prac „Rysunek – malarstwo zostawiania
śladów wokół osi”, datowanych na 1975 rok.
Ta seria reliefowych utworów jest nie tylko
efektem rozważań autora na temat utensyliów
malarskich i metrycznego systemu, ale także
próbą odniesienia i powrotu do jego młodzieńczych przemyśleń o formie, proporcjach, kolorze oraz środkach, przy użyciu których, ten
intelektualny dyskurs przybrał swój wizualny
kształt. Clou tego pokazu stanowi instalacja,
gdzie cegła jako lejtmotyw przełożona została na język malarstwa, fotografii, obiektów
świetlnych, rozpadającego się muru, którego
konstrukcję tworzą specjalnie na tę okoliczność wypalone formy z logo autora. Ekspozycja zakreśla koło toczące się „wokół osi” drogi
twórczej artysty, wyznacza trajektorię między
początkiem jego dzieła a chwilą obecną. Całość wiąże komunikat, który autor chce nam
przekazać w pięćdziesiątą rocznicę swej niestrudzonej pracy i dzieła.

Tort „ceglany”

Jubileuszowa uroczystość w przestrzeni Galerii 72, która przypadła na 15 września, miała
szczególnie podniosły charakter. Słowa uznania dla Autora wystawy oraz kustoszy Działu
Sztuki Współczesnej chełmskiego muzeum,
skierowane zostały przez Prezydent Miasta
Chełm Agatę Fisz, która swym patronatem
objęła to szczególne wydarzenie. Gratulacje
i dowody szacunku za wkład dla kultury naszego miasta, przekazane zostały w uroczystym
tonie i nastroju przez Wiceprezydenta naszego
grodu Stanisława Mościckiego. Tort dekorowany logo Galerii 72, przypominał swym kształtem i kolorem ceglany mur, nawiązując tym
samym do sztuki bohatera wydarzenia, a jego
wyborny smak doceniony został przez licznie
zgromadzoną publiczność.
Wystawy prac Tomka Kawiaka w siedzibie
muzeum przy ulicy Lubelskiej 55, przegapić
nie można. Ta wielowątkowa i atrakcyjna dla
oka ekspozycja czynna będzie do końca października.
Jagoda Barczyńska
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Z Paryża do Chełma
Kiedy w styczniu 2013 roku do Chełma
z prywatnej kolekcji w Paryżu na wystawę czasową w muzeum przyjechały
obrazy Simona Mondzaina, artysty
malarza urodzonego w Chełmie, nie
przypuszczano, że niektóre pozostaną
tutaj na stałe. W chełmskim muzeum
od 14 stycznia do 5 maja 2013 można
było obejrzeć ponad 140 dzieł artysty,
pochodzących głównie z kolekcji prywatnych w Polsce i we Francji.

Warto przypomnieć, iż od tamtej pory do
dzisiaj niewielka część ze zbiorów prywatnych
w Paryżu jest u nas nadal udostępniana. Już
od sierpnia 2017 roku pięć dzieł Mondzaina stało się własnością Muzeum Ziemi Chełmskiej w
rezultacie realizowanego projektu pod nazwą
„Zakup obrazów i rysunków Simona Mondzaina
do kolekcji Muzeum w Chełmie” z programu z
zakresu dziedzictwa kulturowego, priorytet:
„Kolekcje muzealne”, dofinansowanego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(zdania wykonywane od 10 kwietnia do 31 października 2017) i Urząd Miasta Chełm.

Czas na Mondzaina

Do 2013 roku w muzealnej kolekcji nie
było żadnego obrazu Simona Mondzaina.
Wówczas to podczas pobytu rodziny artysty w Chełmie, w okresie trwania monograficznej wystawy Mondzaina zorganizowanej w mieście jego dzieciństwa,
muzeum otrzymało w darze obraz „Barka Dantego” (olej/płótno, 180 x 240 cm), który
jest kopią wykonaną przez malarza w latach
1912–1913 w Luwrze według dzieła Eugène
Delacroix, „La Barque de Dante” (znanego także po tytułem „Dante et Virgile aux enfers”,
olej/płótno, 189 x 242 cm, Luwr, Paryż). Dar
przekazały córki artysty Marie-José Mondzain
i Marie-Lise Lacas z Francji.
Posiadanie tego obrazu daje możliwość organizowania w muzeum lekcji muzealnych
i wykładów nie tylko na temat działalności artystycznej Simona Mondzina, ale także prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu historii
sztuki, na temat twórczości wybitnego przedstawiciela francuskiego romantyzmu, malarza
Eugène Delacroix i jego czasów oraz „Boskiej
komedii” Dantego.

Kopiowanie obrazu Delacroix rozpoczął
Mondzain w 1912 roku, o czym dowiadujemy się z jego korespondencji do państwa Truskierów w Warszawie (list został przedrukowany w katalogu „Simon Mondzain”, Warszawa
1999, s. 20).
Delacroix, kiedy malował obraz Dante i Wergiliusz w piekle i wystawił na Salonie w Paryżu w 1822 roku, miał około 24 lat. W tym
samym mniej więcej wieku był Simon Mondzain (Szamaj Mondszajn), kiedy w 1913 roku
ukończył pracę przy kopii i debiutował w Paryżu na Salonie Niezależnych. Po stu latach od
paryskiego debiutu obraz Mondzaina został po
raz pierwszy wystawiony w jego rodzinnym
mieście i pozostał tutaj na zawsze.

Z Chełma do Paryża

Simon Mondzain (Szamaj, Szymon, Mondszajn) urodził się w Chełmie 15 października
1888 roku, w rodzinie żydowskiego rymarza.
Od 1893 do ok.1904 roku mieszkał z rodzicami
w suterenie kamienicy Berysza Kupfera przy
ulicy Lubelskiej, a wcześniej przy ul. Obłońskiej w Chełmie. W wieku około szesnastu lat
wyjechał z Chełma i przebywał w Warszawie,
najpierw pracował jako pomocnik w zakładzie
rymarskim i krótko jako retuszer w zakładzie
fotograficznym. Następnie kształcił się w warszawskiej szkole rzemiosł i w Szkole Sztuk
Pięknych, w pracowni Kazimierza Stabrowskiego, później w Krakowie w Akademii Sztuk
Pięknych, w klasie Józefa Pankiewicza. W 1909
roku wyjechał po raz pierwszy na krótko do
Paryża, a pod koniec roku 1912 osiedlił się na
stałe we Francji. Nawiązywał kontakty w kręgach artystycznej awangardy. Zaprzyjaźnił się
z André Derainem, Maurice’em de Vlaminc-

Muzeum nasze, zgodnie ze statutem, gromadzi między innymi dzieła sztuki od XVIII do XX
/XXI wieku. Znaczący nurt kolekcji tworzą prace autorów – należących do grona absolwentów Akademii Sztuk Pięknych albo innych wyższych uczelni artystycznych – pochodzących
z Chełma, ale działających w różnych miejscach
Polski, bądź za granicą, do których należą tacy
artyści jak: Kliment Redko (1897–1956), Kajetan Sosnowski (1913–1987), Danuta Boguszewska-Chlebowska (1921–2013), Simon (Szymon)
Mondzain (1888–1979), Sławomir Lewczuk (ur.
1938), Wiesława Stachel (ur. 1956) oraz inni,
którzy tutaj przybyli, mieszkali i tworzyli, jak:
Zenon Waśniewski (1891–1945), Witold Olpiński
(1897–1969), Władysław Ukleja (1900–1978),
Wanda Pociej-Uklejowa (1916–1985), Edmund
Kotwicz-Wyrzykowski (1882–1948), Jan Lewczuk (1931–1990), Jerzy Grosman (ur. 1934),
Jerzy Matysiak (ur. 1946), Franciszek Mazurek
(ur. 1951), czy urodzona w Chełmie i działająca tutaj przez wiele lat Liliana Michalska (ur.
1960).

Foto: Grzegorz Zabłocki

Artyści z chełmskimi korzeniami
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Pieniądze
na kulturę

kiem. Związał się z kręgiem kubistów, wśród
których byli: Pablo Picasso, Georges Braque
oraz z francuską awangarda poetycką – Guillaume Apollinaire. Do grona jego przyjaciół
zaliczali się rzeźbiarz Ossip Zadkine i malarze:
Amadeo Modigliani, André Dunoyer de Segonzac, Othon Friesz, André Marchand, Marcel
Gimond, poeta i malarz Max Jacob. Studiował
malarstwo wielkich mistrzów w Luwrze. Wykonał kopie z obrazów Eugène’a Delacroix:
„Portret Chopina”, „Dante i Wergiliusz”, a także Jean-Baptiste de Greuze’a „Portret młodej
dziewczyny”, kopiował też Gustave Courbet’a.
W latach 1915–1919 był w Legii Cudzoziemskiej i w Armii Polskiej (utworzonej w Sillé le
Guillaume we Francji). W 1923 roku otrzymał
obywatelstwo francuskie. Podróżował po Francji oraz po Europie. Jego pejzaże przedstawiają miejsca, które odwiedził – okolice Collioure,
Owernię – Solliès Pont, Saint-Paul-de-Vence,
Sanary, Auxerre, Prowansję, Burgundię. Wyjeżdżał do Belgii, Holandii, Niemiec, Hiszpanii,
Italii. Fascynował się malarstwem El Greco,
Derain’a, Signorellego, Vermeera, Rembrandta. W 1926 roku po raz drugi wyjechał do Algierii. Tam poznał Simone Lemaire, lekarkę
biologa, która została jego żoną. Artysta od
1933 roku do 1962 roku mieszkał w Algierze,
który stał się dla niego schronieniem podczas
II wojny światowej. Tworzył wówczas obrazy
inspirowane widokami miast, portów, krajobrazem i architekturą oraz mieszkańcami
Algierii. W tym okresie regularnie brał udział
w wystawach w Paryżu. W 1962 roku z rodziną
– żoną Simone i córkami: Marie Lise oraz Marie
José – powrócił z Algierii na stałe do stolicy
Francji. Miał swoją pracownię przy ulicy Campagne Première 5 w dzielnicy Montparnasse.
Zmarł 30 grudnia 1979 w Paryżu. Artysta zaliczany jest do grona malarzy polskiego nurtu
École de Paris (Szkoły Paryskiej).

Obrazy, które warto zobaczyć

Dzisiaj muzeum chełmskie może szczycić
się tym, że w swojej kolekcji posiada obrazy mistrza École de Paris. Dla upamiętnienia
związków artysty z miastem jego młodości 15
października 2013 roku została wmurowana
tablica na kamienicy przy ul. Lubelskiej 27,
gdzie mieszkał. W muzeum nadal eksponowane są jego dzieła, odbywają się lekcje muzealne i wykłady na temat życia i twórczości malarza. Można powiedzieć, że Simon Mondzain

poprzez swoją twórczość powrócił do miasta
rodzinnego, znajduje swoje miejsce w pamięci
społecznej.
W bieżącym roku, we wrześniu i październiku, w ramach realizowanego zadania w ofercie
edukacyjno-promocyjnej przewidziane zostały
spotkania z publicznością (wstęp bezpłatny),
m.in. wykład pt. „Simon Mondzain a École de
Paris”, który prowadziła dr Ewa Bobrowska, historyk sztuki i ekspert dzieł sztuki (mieszkająca obecnie w Paryżu). Organizowane są także
pogadanki dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym nt. „Dzieciństwo, marzenia i obrazy
Szymona Mondzaina, na podstawie wspomnień
artysty oraz zakupionych obrazów”, ilustrowane prezentacją wybranych, archiwalnych
fotografii miasta Chełm z drugiej połowy XIX
i początku XX wieku, a także obrazów z czasu
pobytu malarza we Francji i w Algierii. Spotkania te, połączone z zajęciami plastycznymi
– rysowaniem pejzażu marzeń z wyobraźni,
prowadzą Krystyna Mart oraz Natalia Jędruszczak.
Został również opracowany informator,
w którym przedstawiono zakupione dzieła
– trzy obrazy olejne: „Portret poety Paula
Aeschimana”, 1913, „Portret kobiety”, 1922 ,
„Pejzaż. Okolice Saint-Paul-de-Vence”, 1923,
oraz dwa rysunki: „Głowa kobiety”, „Głowa
starca”, a także opublikowano archiwalne fotografie Chełma z 2. połowy XIX i początku
XX wieku i wspomnienia Mondzaina, z zeszytu
pt. „Pamiętniki moje z lat dziecięcych”. Rękopis tego pamiętnika, w języku polskim, eksponowany był na wystawie monograficznej
w chełmskim muzeum w 2013 roku, obecnie
pozostaje w archiwum rodziny artysty w Paryżu. Opublikowane wspomnienia są źródłem
wiedzy na temat jego pochodzenia, początkowej edukacji i rodzącego się pragnienia poświęcenia się sztuce.
Obrazy Simona Mondzaina z kolekcji prywatnej w Paryżu oraz zakupione w ramach
realizowanego zadania, eksponowane są obecnie na wystawie czasowej, udostępnianej bezpłatnie. Zarówno wystawa, jak i wydawnictwo
zwracają uwagę współczesnych na artystę-obywatela świata, przypominając jego związki
z Chełmem.
Krystyna Mart

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje w okresie od
3 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku zadanie
„Zakup i montaż wyposażenia niezbędnego
do realizacji celów statutowych”, dofinansowane kwotą 110 tys. zł ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach
programu operacyjnego „Infrastruktura kultury” oraz Urzędu Miasta Chełm.
Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz
wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych służyć będą zwiększeniu potencjału
muzeum w Chełmie w zakresie prezentacji
zbiorów na poziomie współczesnego odbiorcy, a także wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu
oferty kulturalnej. Prowadzona jest ponadto modernizacja magazynu, z uwzględnieniem rozwiązań odpowiadającym aktualnym
standardom technicznym oraz podnosząca
poziom zabezpieczenia przechowywanych
zbiorów. Realizacja projektu wpisuje się
w plan strategii rozwoju muzeum.

Wyjątkowy
rok Estrady
Rok 2017 jest dla Estrady Dziecięcej
rokiem nieustających jubileuszy.
Swoje święto mają: zespół, organizowana przez Estradę ogólnopolska
impreza oraz choreograf i kierownik artystyczny zespołu – Renata
Jakimiuk
W kwietniu zespół obchodził swoje 30
urodziny. Były okolicznościowe medale
i dwa koncerty z niespodziankami.
Z kolei na 1 grudnia zaplanowano Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem Współczesnym,
których pomysłodawcą i organizatorem jest
od 20 lat właśnie Estrada Dziecięca. W tym
roku podczas XX Wieczoru Ogólnopolskich
Spotkań z Tańcem Współczesnym zaprezentują się studenci Wydziału Tańca Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów z Łodzi, Szkoła Kieleckiego Teatru
Tańca oraz gospodarze - Estrada Dziecięca
- w nowym repertuarze.
Swój jubileusz pracy zawodowej obchodzi w tym roku również Renata Jakimiuk,
choreograf i kierownik artystyczny Estrady
Dziecięcej. Jej przygoda z tańcem trwa już
25 lat.
Więcej o jubileuszach Estrady napiszemy
w przyszłym, grudniowym numerze Kultury
Chełmskiej.

6

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

Przygraniczny
plener
fotograficzny

Foto: Ryszard Karczmarski

Włoskie srebro dla Fotonu

Drugie miejsce i czek na 500 euro przywieźli z Festivalu „Le Strade
Della Musica” we Włoszech tancerze zespołu Foton z Młodzieżowego
Domu Kultury. Nasi srebrni medaliści otrzymali też nominację na festiwal w Chorwacji i Hiszpanii w 2018 roku.

Lato w plenerze
– zima na poduszkach

Tegoroczna, siódma już edycja Chełmskich Wakacji Teatralnych cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Widzowie obejrzeli pięć spektakli i gdyby nie fakt, że większość
z nich grana była w plenerze, można powiedzieć, że za
każdym razem widownia pękała w szwach.

Foto: Joanna Sadowska

Koniec wakacji nie oznacza
końca przygody z teatrem dla
najmłodszych. Teraz jednak spektakle przenoszą się do Teatru na
Poduszkach Młodzieżowego Domu
Kultury.
Za nami pierwsze tej jesieni

przedstawienie. Mali widzowie
obejrzeli 7 października „Wiślaną
opowieść” Teatru Igraszka z Warszawy.
Do końca roku w programie
znajdą się jeszcze trzy spektakle.
Najbliższy w listopadzie. (sad)

Podczas Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki odbył się
kolejny już raz plener fotograficzny z cyklu ,,Spotkania na
styku”. - Tym razem fotografowaliśmy na terenie pojezierza
w okolicach Szacka, na trójstyku Polski, Ukrainy i Białorusi
– mówi Ryszard Karczmarski, organizator pleneru.
Dla uczestników najważniejsze były spotkania z ludźmi. Chcieli oddać
klimat miejsca, utrwalić ulotne chwile i emocje jakie towarzyszyły im
podczas spotkań.
- Co krok zaskakiwani byliśmy gościnnością i serdecznością napotykanych mieszkańców wiosek, którzy bardzo często zapraszali nas do
domów, by pokazać jak mieszkają. Gościliśmy również u artystów z
Ukrainy – opowiada Karczmarski. - Mamy nadzieję że współpraca się
rozwinie i uda się zorganizować w następnym roku plener malarskofotograficzny.
W plenerze uczestniczyli: prezes Związku Polskich Artystów Fotografików Jolanta Rycerska z Warszawy, prezes Okręgu Warszawskiego
ZPAF Magdalena Wdowicz-Wierzbowska, Tadeusz Żaczek z Białej Podlaskiej, Grażyna Wojtków z Nysy, Adam Krasuski z Siedlec, Dariusz Kostecki i Ryszard Karczmarski z Chełma oraz Krzysztof Czarski, fotograf
z Berlina. Ukraińskim współorganizatorem pleneru był Vładimir Pawlik
z Łucka.
Efekty pracy artystów będzie można obejrzeć podczas poplenerowej wystawy. Zostanie ona zorganizowana niebawem w Galerii Atelier
w Chełmie.

Filmy z audiodeskrypcją

Chełmska Biblioteka Publiczna
wznawia projekcje filmów z audiodeskrypcją, przeznaczonych
głównie dla osób niewidomych
i słabowidzących. Dzięki filmom
z audiodeskrypcją, osoby żyjące z dysfunkcjami wzroku, będą
mogły „oglądać” bez przeszkód
i aktywnie uczestniczyć w życiu
kulturalnym.
Seanse odbywać się będą w sali
widowiskowej ChBP (ul. Partyzantów 40) o godz. 12.00 raz w miesiącu. Do końca roku w programie
są trzy filmy: „Sztuka kochania”

Marii Sadowskiej (25.10),„Listy
do M”, reż. Mitji Okorna (29.11)
i „Body/Ciało” Małgorzaty Szumowskiej (27.12).
W przyszłym roku zaplanowano
sześć projekcji. Ich terminy to: 31
stycznia, 28 lutego, 28 marca, 25
kwietnia, 30 maja i 27 czerwca.
AM
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malarstwo

Malarstwa nie uczyliśmy się nigdy
W sali wystawienniczej Muzeum Ziemi Chełmskiej przy
ulicy Lubelskiej 56 A do końca października czynna jest
wystawa „Stanisław Koguciuk i syn Adam. Malarstwo.”
Jest to kolejna prezentacja prac artystów ludowych zorganizowana w ramach cyklu „Twórczość rodzinna w sztuce
ludowej regionu chełmskiego.”

Oglądając ich obrazy przenosimy się w kolorowy świat wiejskiego pejzażu, zwyczajów i obrzędów
ludowych, historii oraz codziennego życia potraktowanego z ironią
i humorem. Na wystawie eksponowane są 43 prace z lat 1997−2013
pochodzące z kolekcji działu etnografii naszego muzeum.
Twórczość Stanisława Koguciuka
(1933) jest znana w szerokich kręgach sympatyków i znawców jego
sztuki. „Jest jednym z ostatnich
autentycznych twórców ludowych”
uznała Komisja Konkursowa przyznając Stanisławowi Koguciukowi
w 2013 roku Nagrodę im. Oskara
Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Jest to prestiżowa
nagroda honorująca całokształt
działalności i wybitne osiągnięcia.
Patronat nad tym cenionym w kręgach sztuki ludowej wyróżnieniem
sprawuje Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Zdun z artystyczną duszą
Stanisław Koguciuk z regionem
chełmskim związany jest od 1945
roku, kiedy to jako repatriant zza
Bugu wraz z rodzicami i starszym
bratem osiedlił się we wsi Pławanice. Tam spędził młodość i prawie
całe swoje dorosłe życie. Przez
ponad 50 lat pracował jako zdun.
Swoje istnienie malarskie osiągnął
drogą samokształcenia, zdolnością, a przede wszystkim potrzebą wewnętrzną tworzenia sztuki.
Od najmłodszych lat interesował
się rysunkiem i malarstwem, ale
dopiero jako 30-letni mężczyzna odważył się po raz pierwszy
wziąć pędzel do ręki. „Lekcje malarstwa” jak: gruntować płótno,
mieszać kolory farb „pobierał” od
znanego już wówczas chełmskiego malarza prymitywisty Juliana
Bajkiewicza (1904−1990). Podpatrywał też jego warsztat malarski,
ale wypracował własny, charakterystyczny styl.
Wczesne prace Stanisława
Koguciuka to „ubogie” pejzaże
przedstawiające drzewa i rzekę,
z czasem pojawiają się na nich
ludzie, zwierzęta, ptaki, kwiaty. W latach 70. po raz pierwszy
jego prace były prezentowane na
wystawie w Wojewódzkim Domu
Kultury w Chełmie. Ważny w życiu
malarza był rok 1988. Otrzymał
wtedy „bezterminowo książeczkę artysty plastyka” – jak mówi
o tym wydarzeniu artysta. Od
tego czasu aktywnie uczestniczy

w wielu konkursach sztuki ludowej
i malarstwa nieprofesjonalnego.
Wystawia prace w galeriach sztuki ludowej w Warszawie, Lublinie.
Zostaje wielokrotnie wyróżniany i
nagradzany. Listę nagród otwiera 1996 rok, kiedy na Międzynarodowym Konkursie Satyrykon
w Legnicy otrzymuje II nagrodę
za zestaw prac: Matrymonialna,
Blondynka bez nałogów, Zakochany i Wybory w Polsce 1995
roku; żaden następny rok nie
kończy się bez regionalnych czy
ogólnopolskich honorów, aż do
prestiżowej nagrody Oskara Kolberga w 2013 roku.
Koguciuka widzenie świata
Jest
niezwykle
pracowity
w swojej artystycznej działalności.
Maluje dużo i żywiołowo, nie ma
problemów ze sprzedażą swoich
prac. Mówi, że dotychczas namalował ponad 20 tysięcy obrazów
i wszystkie „poszły w świat”. Naiwne i oszczędne w formie przedstawienia wyrażają przemyślenia
artysty, jego wizje rzeczywistości
i natury. Maluje obrazy o tematyce wiejskiej, religijnej. Wieś, która
jest mu bliska, przedstawia taką,
jaką zapamiętał z dzieciństwa –
z drewnianymi chatami okolonymi niskimi drewnianymi płotkami, nad którymi górują „wyprostowane”, kolorowe malwy.
Opowiada o sprawach codziennych
i o świętowaniu: o pracy na roli
i w obejściu gospodarskim, dawnych obrzędach i zwyczajach. Od
kilku lat tworzy prace o tematyce
sakralnej jak: Niedziela Palmowa,
Madonna czy Droga Krzyżowa, za
którą otrzymał w 2009 roku I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie
Malarstwa Nieprofesjonalnego im.
Ignacego Bieńka w Bielsku-Białej. Na uwagę zasługują też prace
o wydźwięku patriotycznym, jak:
Monte Casino, To jest Polska, Patrol powstańczy. Ważny rozdział
jego twórczości stanowią prace, które nazywa „humorami”.
Dzięki nim jego twórczość stała
się powszechnie rozpoznawalna.
Przedstawia w nich z zadziwiającą trafnością i dojrzałością sądów otaczającą go rzeczywistość.
Ośmiesza i piętnuje wady ludzkie,
obyczajowość czy wydarzenia
polityczne. Namalowanym scenom nadaje rymowane podpisy.
Jego „humory” bawią, nakłaniają
do refleksji, często uświadamiają
gorzką prawdę. W pracach swoich

przemawia do odbiorcy w sposób
prosty i zrozumiały, posługując
się własnym językiem plastycznym. Nie szkicuje, od razu maluje farbą. Nie dba o poprawność
rysunku, nie dba o perspektywę.
Maluje farbami olejnymi na płycie
pilśniowej, którą oprawia we własnoręcznie wykonane drewniane
ramki. Prace Stanisława Koguciuka znajdują się w kolekcjach
muzealnych m.in.: w Muzeum

sjonalnej, m.in.: w Ogólnopolskim
Konkursie im. Ignacego Bieńka
w Bielsku-Białej, czy Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Ludowej
w Lublinie. Na początku lat 90. XX
wieku wyemigrował z Polski. „Niespokojny duch” tak o nim mówi
ojciec, ponad 20 lat szukał po
świecie swojego „miejsca”. Mieszkał we Włoszech, Irlandii, Holandii, Anglii aż osiadł na kilkanaście
lat we Francji. Mieszkał w Paryżu

Lubelskim w Lublinie, Muzeum
Etnograficznym w Warszawie,
Płocku, Łodzi, a przede wszystkim
w kolekcjach prywatnych w kraju i poza jego granicami: Włochy,
USA, Niemcy, Szwecja.

tam malował, sprzedawał i wystawiał. Utrzymywał się z malarstwa.
Wyobraźnia i fantazja cechowała jego prace. Pomysły czerpał
z obserwacji ludzi, ich życia codziennego, wydarzeń politycznych
i społecznych. Z dużym upodobaniem malował krajobrazy wiejskie,
sceny rodzajowe. Nie były mu też
obce tematy religijne. W 2006
roku otrzymał wyróżnienie honorowe za obraz Błogosławieństwo
na XII Ogólnopolskim Konkursie
Malarstwa Nieprofesjonalnego im.
Ignacego Bieńka w Bielsku-Białej,
a 2012 roku również wyróżnienie. za obraz Ukrzyżowanie, zaś
w 2009 roku zdobył III nagrodę
w Konkursie Ludowej Sztuki Religijnej w Kielcach. Najwięcej miejsca w swojej twórczości poświęcał
tematyce satyrycznej. Tak zwane
„humory” malowane przez niego
od dzieciństwa nabierały z każdym rokiem dojrzałości. Opatrzone krótkimi komentarzami trafnie
przedstawiały w krzywym zwierciadle otaczający go świat, paradoksy życia codziennego. Swoje
„humory” prezentował na ogólnopolskich jak i międzynarodowych
konkursach rysunku satyrycznego.
W 2013 roku za obraz Baba z wozu
koniom lżej otrzymał I nagrodę
w Konkursie Satyrycznym Wrzuć
na luz, organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Bielsko-Białej.
Zginął w 2013 roku w wypadku
koło Kazimierza Dolnego.
Bożena Dobosz

Jaki ojciec, taki syn
Zdolności malarskie miał również syn Stanisława Koguciuka
Adam (1963-2014). Jego twórczość można zaliczyć do grupy
prymitywistów − artystów wewnętrznej potrzeby. Był artystą
samorodnym. Brak wykształcenia
(ukończył szkołę podstawową)
nadrabiał wrodzoną inteligencją,
zdolnościami i wielkim zmysłem
obserwacji. Był lepszym malarzem ode mnie – mówi ojciec.
Jego prace są bardziej urozmaicone kompozycyjnie i technicznie. Dużą uwagę przywiązywał do
szczegółów. Starannie opracowywał sylwety postaci, zabudowań,
zwierząt, podkreślając je wyrazistym, żywym kolorem. W swoich
obrazach pozornie luźne, dziejące
się na różnych planach sceny łączył w barwną spójną całość. Od
dzieciństwa bardzo lubił malować
i rysować. Jako 12-latek znalazł
się w gronie laureatów Międzynarodowego Konkursu Satyrykon w
Legnicy, otrzymując III nagrodę.
Młodość spędził w rodzinnej wsi
Pławanice w powiecie chełmskim.
Malował równolegle z ojcem. Razem też brali udział w wielu konkursach sztuki ludowej i nieprofe-
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Wystawy, koncerty, konkursy i animacje. Wycieczki,
atrakcje sportowe i wspólne tańce w klimacie retro.
A do tego tryumfalny powrót do Chełma legendarnego golema. Tak wyglądała w naszym mieście
tegoroczna Noc Kultury.
Jednym z głównych tematów
tegorocznego święta była właśnie postać golema – ulepionego
z gliny stwora o nadludzkiej sile,
powołana do życia przez chełmskiego rabina Eliasza. Na potrzeby Nocy Kultury postać golema
z gipsu ulepili - z wydatną pomocą rzeźbiarza Kamila Słowika mieszkańcy Chełma.

26 sierpnia chełmianie nie tylko
tworzyli postać golema, ale także
spacerowali po mieście szlakiem
miejsc związanych z kulturą żydowską. Oglądali filmy o golemie
i uczyli się podstawowych kroków
tańca żydowskiego. A Mariusz Matera zaśpiewał „Balladę o Chełmskim Golemie”.
Co jeszcze działo się tej nocy
i poprzedzającego ją dnia w Chełmie?
Chełmska Biblioteka Publiczna
zaprosiła najmłodszych uczestników do teatru Fantazja. Dorośli
natomiast spotkali się w kawiarence na placu przed biblioteką,
gdzie za sprawą literackiej prezentacji oraz muzyki z przedwojennej estrady mogli „powrócić
jak za dawnych lat”. Nie zabrakło
konkursów i nagród książkowych,
a nawet tańców w stylu retro.

n o c k u lt u r y

Nikt nie śpi w taką noc
Życiem tętniło też Muzeum
Ziemi Chełmskiej. Dla odwiedzających muzealnicy przygotowali otwarcie wystaw:
„Bursztyn bałtycki i żywice kopalne ze zbiorów Muzeum Ziemi
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie” oraz „W gościnie u biskupa… − sztuka barokowa ze
zbiorów Muzeum Narodowego
w Kielcach”. Bezpłatnie oglądać
można było także dostępne już
wcześniej ekspozycje. Niewątpliwą atrakcją był koncert pt.

„Florilegium musicum – muzyczny katalog XVII i XVIII
wieku”.
Stowarzyszenie Pasja, jak
co roku zaprosiło na wernisaż
i wspólne malowanie. Tym razem w galerii gościli artyści
z Góry Kalwarii, związani ze
znaną grupą Communio Graphis: Anna Siłuch, Teresa Pietras i Jan Drewicz. Można też
było obejrzeć wystawę członków stowarzyszenia. Swoich sił
w malowaniu jak co roku spró-
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n o c k u lt u r y

peli folkowej Styrta oraz
zespołu Szalom Chełm.
Tymczasem w Galerii
„Atelier” odbył się m.in.
wernisaż wystawy fotografii Jacka Zaima „Ostatni
zecer” oraz koncert zespołu Ania Michałowska Trio.
To tylko niektóre z wydarzeń, które miały miejsce 26 sierpnia. Atrakcji
było tyle, że nie dało się
skorzystać ze wszystkich,
bo noc... była za krótka.
A następna taka pełna kultury noc dopiero za rok.

Foto: Agnieszka Nowosad, ChBP, Galeria Pasja, Grzegorz Zabłocki, Joanna Sadowska, Mariusz Cimek

bować mogli wszyscy chętni. Po raz pierwszy
jednak musieli się zmierzyć z nieoczekiwanym
problemem. Gdy stanęli bowiem przy sztalugach
nieoczekiwanie... zgasło światło. Awaria nie przerwała jednak pracy. Okazało się, że można też
malować przy świetle telefonów komórkowych!
Na „Noc w teatrze” zaprosił Młodzieżowy Dom
Kultury. Na dziedzińcu ZSGiH wystąpili: Przemysław Gąsiorowicz, aktor Teatru im. Juliusza
Osterwy oraz młodzi wykonawcy ze Studia Teatru Wyobraźni, Teatru Tańca Ballo oraz Teatru
Piosenki Demex. Ich program poprzedził koncert
„Światowe przeboje muzyki rozrywkowej” w wykonaniu Orkiestry Dętej Cementowni Chełm.
Dużo działo się także na Pl. Łuczkowskiego.
Animacje taneczne, lekcja baletu klasycznego,
flash mob z Estradą Dziecięcą, a także III Wieczór Zabytkowych Pojazdów z Automobilklubem
Chełmskim, wypalanie garnków i koncerty: ka-
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muzyka

Specjalnie dla Kultury: Chełmski bard Jarek Buczek o sobie i swojej pierwszej płycie „Ślady”

Foto: ChBP

Marzenia się spełnia

Być może w ostatecznej decyzji o płycie maczało ręce słońce
i jego zaćmienie. Serio. Był marzec 2015 roku. W kwietniu mieliśmy z Piotrem Bzowskim zagrać
pierwszy raz coś większego, więc
trzeba było trochę popróbować.
Wybór miejsca był dla nas oczywisty - leśniczówka w Wołowcu
w Beskidzie Niskim. Gitary się
spisały trzeba przyznać. Do tego
stopnia, że gdy wieczorem zajrzała do nas Anna (gospodyni) to po
kwadransie byliśmy już umówieni na styczniowe granie podczas
łemkowskiej „Małanki” - odpowiednika naszego Sylwestra. No
i tak się to zaczęło.
Gdy już w styczniu trafiliśmy
do ośnieżonej chaty w Beskidzie,
zagrała cała reszta. Nawet drewniane ściany domu trzeszczały
nagrzewane (nie tylko ogniem

z kominka) od środka i jednocześnie wychładzane siarczystym
mrozem od zewnątrz. Wtedy
jeszcze dość nieśmiało niektórzy
z obecnych dopytywali : a może
by nagrać, to co gracie ? Myśl mi
się spodobała i to bardzo. Ale czas
mijał, dopadły jakieś obowiązki.
Tak minął rok.
Tegoroczny styczeń był o wiele mroźniejszy i o wiele bardziej
śnieżny. Dotarcie do chaty nie
wszystkim udało się za pierwszym
razem, a o tym kiedy się wyjedzie
decyzję miała podjąć pani pogoda i pan operator odśnieżarki.
W takich warunkach nasze „ważne
sprawy i obowiązki” jakby tracą
na ważności, a zostaje tylko to, co
się dzieje „tu i teraz”. Znowu były
ballady, kolędy, ciepło i serdeczność. Były i kolejne namowy. Tym
razem już zdecydowane. W dniu

CHDK zaprasza
Stare Dobre Małżeństwo
Legendarna grupa znowu
odwiedza nasze miasto.
Podczas
nastrojowego
wieczoru z pewnością wybrzmią nie tylko najnowsze, ale także stare i dobrze znane utwory.
27 października,
godz. 19.00, bilet: 45 zł

Zaduszki Jazzowe
Z chełmskim Chadek Big
Band zaśpiewa Krzysztof Kiljański. W programie koncertu znajdą się
specjalnie zaaranżowane
największe przeboje Kiliańskiego oraz standardy
jazzowe.
4 listopada,
godz. 18.00, bilet: 45 zł

Weekend z „R”
Po raz kolejny będziemy
mogli zobaczyć niesamowitą komedię pomyłek,
pełną
nieoczekiwanych
zwrotów akcji. Spektakl
oczywiście w wykonaniu
Teatru Ziemi Chełmskiej.
29 października,
godz. 18.00, bilet: 25 zł

Kabaret Hrabi
Formację tworzą związani
wcześniej z legendarnym
kabaretem Potem: Joanna Kołaczkowska i Dariusz
Kamys oraz Tomasz Majer i Łukasz Pietsch. Tym
razem Hrabi pojawi się w
Chełmie ze swoim najnowszym programem pt.

wyjazdu decyzja była podjęta będzie płyta. Nagrania koniecznie
wiosną, póki mnie, geodetę „dzikie
pola nie zawołają” na dobre. Luty
przeleciał nad wyborem utworów
i próbami. W końcu marca w Krakowie weszliśmy do studia. Piotr
Bzowski- facet od wszystkiego,
Michał Rapka ze swoim kontrabasem, Ryszard Dziurdzia z akordeonem i resztą klawiszy, no i ja ze
swoim ukochanym Furchem.
Może to dziwacznie zabrzmi,
ale z nagrań pamiętam niewiele.
To ogromne emocje, a przy tym
wcale nielekka praca. A z drugiej strony - sam chciałem. Całe
szczęście, że nie wiedziałem wówczas, co mnie czeka dalej... Nagrania i mastering był kapitalną
przygodą. Dalej było już trochę
inaczej. Zachciało mi się być producentem… Zgody, pisma, ZAiKS,

zamówienia, zlecenia, umowy. Już
trzeciego dnia pojawił się pierwszy segregator…
Całe szczęście, że trafiałem
na świetnych ludzi. Grzegorz
Zupan – jemu zawdzięczam to,
jak płyta wygląda. Od fotografii
w plenerze, do ostatecznego składu do druku. Sporo zawdzięczam
też synowi Michałowi. Zresztą
wsparcie otrzymywałem od wielu
i w rozmaitej formie, nie sposób
tu wymienić wszystkich. Przy organizowaniu koncertu było podobnie. Cieszę się ogromnie, że mam
takich ludzi wokół siebie. Mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Mam
też nieskromną nadzieję, że „Ślady” zostaną w Państwu na długo.
I wiem już, że jeśli się czegoś naprawdę mocno pragnie to... Bo
marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia.
Jarek Buczek

„CYRKUŚNIKI”.
Balet Poznański
9 listopadz, godz. 17.30 Kolejny spektakl w rai 20.30, bilety: 60 i 70 zł mach projektu Teatr Polska to „Żniwa” w reżyserii
Niepodległa
I. Gorzkowskiego. Surowa
W programie koncertu warstwa wizualna spektaznajdą się najbardziej zna- klu zderza się w nim z wyne pieśni i piosenki legiono- razistą ekspresją i zmysłowe oraz bardziej współcze- wością tancerzy.
sne utwory patriotyczne. 18 listopada,
W koncercie udział wezmą godz. 18.00, bilety: 25 zł
zespoły artystyczne ChDK
oraz zaproszeni goście.
Dziadek do orzechów
11 listopada, godz.
Royal Russian Ballet zapre18.00, bilety: 15 zł
zentuje bajkową opowieść
połączoną z genialną muAlternatywna
Scena zyką Piotra Czajkowskiego.
Chadeku
2 grudnia,
Kolejną gwiazdą cyklu Al- godz. 19.00, bilety: 95 zł
ternatywna Scena Chadeku będzie Kortez, jeden z Łona & Webber
największych wschodzą- Propozycja nie tylko dla
cych talentów na naszym fanów hip hopu. Łonie
rynku muzycznym.
oprócz Webbera na scenie
12 listopada,
towarzyszył będzie zespół
godz. 19.00, bilety: 65 zł The Pimps.

8 grudnia,
godz. 19.00, bilety: 50 zł
Michał Bajor
Artysta odwiedzi nas z
programem „Od Kofty...
do Korcza”. Usłyszymy
najważniejsze utwory w
muzycznym życiu Bajora.
9 grudnia,
godz. 19.00, bilety: 60 zł
Zakopower
Jeden z najpopularniejszych polskich zespołów,
który z powodzeniem łączy muzykę Podhala z nowoczesnymi brzmieniami,
oraz rockową estetyką.
Charyzmatyczny wokalista
Sebastian Karpiel – Bułecka oraz niesamowici instrumentaliści gwarantują
udane widowisko.
10 grudnia,
godz. 19.00, bilety: 90 zł.
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Z nauczycielem i fotografem Dariuszem Kosteckim rozmawiamy o Chełmie lat sześćdziesiątych, znikających pamiątkach przeszłości i fotograficznej pasji

hodzę własnymi ścieżkami

foto: Piotr Bakun

Kim jest Dariusz Kostecki?
- Dariusz Kostecki jest mężem, ojcem, polonistą i fotografem.
W tej kolejności, choć czasem to się trochę zmienia. To ruchoma hierarchia.
No to zacznijmy od początku, czyli dzieciństwa. Wychowywał się pan w Chełmie?
- Ale trochę też czuję się Wołyniakiem. Na Wołyniu żyła rodzina mojej mamy i mojego ojca. Dopiero w 43 roku uciekali stamtąd. Wołyń przewijał się przez całe moje
życie. Od dzieciństwa słyszałem opowieści o nim. I nawet jeśli tam nie
byłem wcześniej, to trochę jakbym był, jakbym się tam wychowywał.
Urodził się Pan…
- … w 1960 r. Z dzieciństwa dobrze pamiętam senną atmosferę małego
powiatowego miasteczka.
A pamięta Pan jakieś obrazy z tego okresu?
- Pamiętam stary Chełm. Dorożkę – być może ostatnią, która jeździła po mieście. Pamiętam karawan Makarego i jego dwa czarne konie.
Karawan jeździł w orszaku na cmentarz przy Lwowskiej. Pamiętam saturatory z wodą, Park Jordanowski, stare koryto Uherki, rozlewiska na
terenie dzisiejszego parku, łąki na których rosły kaczeńce. Pamiętam
stary basen nad Uherką, gdzie łowiliśmy ryby i pływaliśmy na krach.
Pamiętam w końcu wizytę generała Zygmunta Berlinga. Pamiętam sporo innych rzeczy.

Te wszystkie miejsca i rzeczy o których Pan wspomniał. Dziś już
ich nie ma…
- Tak, ale coś jednak zostało. Bo gdybym miał się zastanawiać skąd
się wzięło to moje zainteresowanie fotografią, to może właśnie stąd,
że to wszystko tak szybko przemija i że czasami są takie sytuacje,
ludzie, miejsca, chwile, które chciałoby się zatrzymać. A fotografia –
tego odkrycia dokonałem mając lat 14 - jest formą pamięci i pozwala
te wszystkie pamiątki przechowywać. I to, co tak łatwo przemija, nagle
staje się uchwytne i trwałe. Ktoś ładnie powiedział, że fotografia zamienia proces w stan.
Pierwsze zdjęcie. Pamięta Pan, co na nim było?
- Wywołałem je na Ukrainie, gdzie pojechałem w 77 roku razem z moim
ojcem w poszukiwaniu grobu dziadka. Te pierwsze zdjęcia wywołałem w
jakiejś szopie. Nie miałem jeszcze koreksu, więc zrobiłem to w puszce
po sardynkach. Niestety, miała ona ostre krawędzie, które pokaleczyły
emulsję, ale twarze były rozpoznawalne. Po tych początkach z fotografią do dziś zachowałem dużo szacunku do fotografii analogowej, choć
już jej nie uprawiam. Zupełnie odpowiada mi język fotografii cyfrowej
i możliwości, które ona daje.
Tematem wielu Pańskich fotografii jest wschodnie pogranicze,
po polskiej i ukraińskiej stronie.
- Tak. Myślę, że to wiąże się trochę z tym moim podwójnym rodowodem. Dla fotografa te tereny są wyjątkowo atrakcyjne. Szukam motywów, które na naszych oczach przestają istnieć. Robię to od ponad 30
lat. Mniej więcej tyle samo fotografuję z Grzegorzem Zabłockim i Leszkiem Samockim nagrobki bruśnieńskie. Niektórzy mówią, że cmentarz
w Bruśnie Starym na Roztoczu jest jednym z najładniejszych w Europie. Te nagrobki tworzyli prości ukraińscy chłopi. Nieudolnie i koślawo
rzeźbili Chrystusa Ukrzyżowanego, któremu nadawali twarze swoich
sąsiadów. Nagrobki z piaskowca wędrowały na cmentarze nawet w okolice Lwowa. A potem działał czas. Natura dopowiadała swoje do tego,

co zrobili rzeźbiarze. Dzisiaj te nagrobki to niezwykłe dzieła sztuki.
Niektóre przypominają pierwotne afrykańskie rzeźby, albo są prawie
kubistyczne – sylwetka człowieka jest sprowadzona do geometrycznych brył. Do tego dochodzi to, co wyrzeźbiła sama natura. Niestety,
z każdym rokiem tych krzyży jest coraz mniej, bo najpiękniejsze ktoś
wywozi. Swoje czyni też erozja. Nagrobki się sypią, tracą wyrazistość.
Na naszych fotografiach sprzed lat wyglądają tak, jak kiedyś: są piękne
i niezwykłe. Niestety, wielu z nich już nie ma..
Fotografuje Pan także ludzi. Zwykłych, napotkanych przypadkiem. A fotografowanie ludzi chyba nie jest łatwe?
- Powiem tak: nie uprawiam fotografii reportażowej wyskakując zza
węgła. Raczej wygląda to tak, że przełamując swoje wewnętrzne opory
- bo ja nie jestem taki otwarty - rozmawiam z ludźmi, a dopiero potem
ich fotografuję. Zyskuję ich zaufanie i staram się go nie zawieść.
Ostatnio fotografuję mężczyzn jadących rowerem, gdy wiozą ze sobą
różne dziwne przedmioty. Gdy ich zatrzymuję, snują swoje opowieści.
Rower jest dla nich środkiem lokomocji. Zazwyczaj są w codziennych
strojach. Zwielokrotnienie tego motywu nadaje cyklowi wartość socjologiczną. Pokazuje człowieka wpisanego w konkretny pejzaż prowincji.
A ci ludzie, skoro wiedzą, że Pan ich fotografuje nie próbują
pozować, nie zachowują się nienaturalnie?
- Nawet jeśli tak jest, to mi zupełnie nie przeszkadza, bo prawda o tym
człowieku leży gdzie indziej. Mówi o nich ich strój, otoczenie, kontekst.
Nawet ten rower, który mają ze sobą albo jakiś rekwizyt. Często powtarzam, że nie fotografia jest najważniejsza tylko coś, co jest poza nią.
Życie. Życie jest najważniejsze.
Swoich zdjęć nie robi Pan do szuflady.
- Nigdy nie robiłem zdjęć do szuflady. Fotografia z natury rzeczy to sztuka dialogu. Potrzebuje wrażliwego widza: „Zobacz, tak widzę”. Chcę
coś ciągle opowiadać. Fotografia o ambicjach artystycznych nie musi
rozwiązywać żadnych problemów, ani zmieniać świata. Herbert napisał
w jednym z listów z Włoch, że udało mu się zanotować refleks, który
pada przez grube szkło na szarą ścianę. To wystarczy zamiast manifestu.
Fotograf nie musi udawać mądrzejszego niż jest. Wystarczy, że pokaże
na zdjęciach coś, co przykuło jego uwagę. I na tym moim zdaniem polega sens współczesnej sztuki: przywracać jednostkowy punkt widzenia
w świecie, w którym wszystko jest masowe. Fotografia jest najbardziej
demokratyczną sztuką. Jest powszechnie dostępna, co nie znaczy, że każdy kto kupi sobie aparat będzie artystą-fotografem. Ten sprzęt może łatwo nas zdemaskować, pokazać, że nie mamy światu nic do powiedzenia.
A Pan czuje się artystą?
Nigdy o sobie nie mówię, że jestem artystą. Chociaż jestem członkiem
elitarnego Związku Polskich Artystów Fotografików. Myślę, że artystą
się bywa. To się czasem zdarza, że przez chwilę człowiek poczuje się
twórcą. I tak to powinno pozostać w czasach, gdy fotografują wszyscy,
tak jak wszyscy gadają. Nie zawsze z sensem.
Jest pan człowiekiem, który dzięki swoim zdjęciom pozwala
innym ludziom od czasu do czasu popatrzeć na świat swoimi
oczami?
- Tak. To jest udostępnienie swojego punktu widzenia, pokazuję, jak
przez prostokątną ramkę aparatu widzę świat. Staram się chodzić własnymi ścieżkami. Część moich zdjęć można zobaczyć na FB, ale zdjęcia
na których najbardziej mi zależy pokazuję tylko w galeriach, na wystawach. To jest ich właściwe miejsce. Ostatnio moje fotografie były
eksponowane w Lublinie na wystawie jubileuszowej 70-lecia ZPAF. Następna wystawa być może będzie w Chełmie.
Jest Pan członkiem Fotoklubu Ziemi Chełmskiej…
- No tak. To dla mnie miejsce mityczne. Od 37 lat spotykam się z kolegami w każdy piątek. Fotoklub istnieje od 1961 roku. Najpierw przez wiele
lat korzystaliśmy z gościnności CHDK, a od lat 90-tych urzędujemy na
poddaszu kamienicy przy Lubelskiej 90. Stanowimy zwarte, hermetyczne grono. Nie przyjmujemy nowych członków. Dla ich dobra. Niech idą
własną drogą. Poza tym ilość krzeseł jest ograniczona, a pomieszczenie
ciasne. Miejsce na kanapie zarezerwowaliśmy dla okazjonalnych gości.
W klubie ciągle na nowo kształtuje się moje rozumienie fotografii.
Jest jakiś temat, z którym chciałby się Pan zmierzyć?
- Chciałbym zrobić cykl zdjęć pokazujących życie zwykłych ludzi tutaj
w Polsce i po drugiej stronie granicznej rzeki. Sporo takich fotografii
już mam i myślę, że kiedyś będzie okazja to pokazać. W tym świecie,
w którym wszystko jest wyretuszowane, poprawione, zwykłe życie
bywa czymś niezwykłym.
Rozmawiała Joanna Sadowska
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Sztuka barokowa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach

W gościnie u biskupa
W komnaty pałacowe zamieniło się kilka sal ekspozycyjnych chełmskiego muzeum. Stało się to
możliwe dzięki wystawie
cennych zabytków sztuki
epoki baroku pochodzących
z wyposażenia Apartamentu Senatorskiego w Pałacu
Biskupów Krakowskich.

Foto: Grzegorz Zabłocki

Ten dawny pałac jest najlepiej
zachowaną w Polsce rezydencją
z czasów dynastii Wazów, gdzie
obecnie ma swoją siedzibę Muzeum Narodowe w Kielcach. Właśnie ze zbiorów tego muzeum prezentowane są w Chełmie zabytki
z XVII i XVIII wieku, należące do
typowego wystroju wnętrz możnowładczych rezydencji barokowych.
Eksponowane są meble, obrazy, tkaniny, wyroby złotnicze,
ceramika – przedmioty potęgujące wrażenie luksusu i bogactwa,
świadczące o gustach i statusie
społecznym ówczesnych właścicieli.
Wśród eksponowanych mebli, które pełniły dawniej funkcję
użytkową i dekoracyjną, a dzisiaj
budzą zachwyt widza swą formą,
różnorodnością detali i kunsztem
rzemieślnika, zobaczyć możemy
XVI-wieczną skrzynię szufladową
„cassettone”, holenderski kabinet
sekretarzyk z pierwszej połowy
XVII wieku, zdobiony szylkretem i
okuciami z brązu, krzesła w typie
„sedia a cartelle”,
okazałe

szafy gdańskie z ok. 1700 roku,
angielskie fotele z XVIII wieku,
kanapę w stylu Queen Mary, zegar
szafowy, stół niemiecki z blatem
intarsjowanym.
Malarstwo barokowe reprezentują XVIII-wieczne olejne portrety dostojników państwowych
i ich żon oraz XVII-wieczne holenderskie portrety kobiet z instrumentami muzycznymi (jedna
z tamburynem, a druga z cytarą),
martwe natury holenderskie, obrazy szkoły włoskiej nieznanych
malarzy, jak „Cztery Pory Roku”
według Guida Reni (1575–1642),
czy „Diana” („Diana i Apollo”).
Na wystawie znajduje się „Portret Jana Wielopolskiego” wykonany przez nieznanego polskiego
malarza. Kompozycja w sposobie
upozowania modela i jego ubioru
jest analogiczna jak w portrecie
króla Jana Kazimierza pędzla Daniela Schulza. Artysta przedstawił
Wielopolskiego, kanclerza wielkiego koronnego, w lśniącej zbroi
kirasjerskiej z mosiężnymi guzami
i czerwonymi wyłogami, z czerwoną kokardą i koronkowym żabotem pod szyją, z czarną, puklowaną peruką à la lion na głowie.
Ubiór ma podkreślać szlacheckie,
rycerskie pochodzenie modela,
jego ważną rolę w Rzeczypospolitej – polityka i „męża zbrojnego”.
Jan Wielopolski (1630–1688)
herbu Starykoń, był stolnikiem
wielkim koronnym, następnie starostą generalnym krakowskim,
od 1677 roku podkanclerzem koronnym, a od 1678 kanclerzem
wielkim koronnym, był także administratorem żup wielickich i bocheń-

skich oraz starostą bieckim,
bocheńskim, nowotarskim, dolińskim. Jako poseł wysłany był
przez króla Jana III Sobieskiego
do Francji w celu odnowienia stosunków dyplomatycznych, kiedy
to został przyjęty przez Ludwika
XIV, Króla Słońce (fr. le Roi-Soleil).
Jan Wielopolski był trzykrotnie
żonaty: 1. z Anielą Koniecpolską,
2. z Konstancją Krystyną Komorowską (1665), 3. z Marią Anną
de la Grange d’Arquien (1678),
młodszą siostrą królowej Marii
Kazimiery Sobieskiej.
Malarz dworski Pierre Mignard
(1612–1695) zwany „Mignard le
Romain” (działający w Paryżu
i w Rzymie) jest autorem portretu Konstancji Krystyny z Komorowskich Wielopolskiej, drugiej żony Jana Wielopolskiego,
kanclerza wielkiego koronnego.
Obraz powstał ok. 1665 roku,
przedstawia młodą damę w sukni
z błękitnego jedwabiu, uszytą według mody francuskiej i płaszczu
swobodnie zarzuconym na ramiona, ze sznurem pereł na szyi i kolczykami z dużych pereł w uszach.
W podobnej konwencji reprezentacyjne portrety sióstr królowej Marii Kazimiery Sobieskiej,

eksponowane na naszej wystawie,
wykonali nadworni malarze króla Jana III Sobieskiego. Jednym
z nich jest Claude Callot (1603–
1687) autor „Portretu Marii Anny
Wielopolskiej”, młodszej siostry
królowej Marysieńki, trzeciej żony
Jana Wielopolskiego, pani zamku
na Pieskowej Skale, posiadającej
pałacyk w Oborach pod Warszawą i rezydującej we wspaniałym
mężowskim pałacu w Krakowie.
Claude Callot przybył do Polski
w 1668 roku i pracował dla królów: Jana Kazimierza, Michała
Korybuta Wiśniowieckiego oraz
Jana III Sobieskiego, w Wilanowie
prowadził królewską pracownię
malarską.
Alexandre-François Desportes,
francuski malarz i rysownik, który
także przebywał na dworze Jana
III Sobieskiego, wykonał „Portret
Marii Ludwiki de Bethune”, starszej siostry królowej Marysieńki.
Na wystawie znajdują się także
portrety pary małżeńskiej – Elżbiety z Mniszchów i Karola Wielopolskich, zamówione ok. 1725
roku z okazji zawarcia małżeństwa, pochodzące z galerii Wielopolskich w pałacu w Chrobrzu.
Przykładem drogocennych tka-
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schematu – właściwego dla stemmatu. Jest typowym przedstawieniem panegirycznym gloryfikującym osobę kanclerza.
Druga tapiseria, prezentowana
na wystawie, przedstawia Achillesa na wyspie Skyros, pochodzi
z warsztatów brukselskich, wykonana została w 1. ćwierci XVII
wieku.
Rzemiosło artystyczne, a głównie rozkwitające w XVII wieku
złotnictwo, przedstawiono na
przykładzie wyrobów złotniczych
mistrzów gdańskich: Johanna
Jöde (solniczka), Johanna Gottfrieda Schlaubitza (waza), Christiana von Hausena (cukiernica);
śląskich: Christiana Hantke (kubek), Gottfrieda Willicha (kubek z
pokrywką), Arnolda Müllera (dzbanek-nalewka); niemieckich: Hansa

Georga Beltza (puzderko toaletowe), Daniela Schaefflera (patera),
Johanna Jacoba Sandrarta II (sosjerka), Philippa Heinricha Müllera (czarka z medalem).
Już od XVII wieku na dworach
możnowładczych rozpowszechniała się moda na chińszczyznę.
Wiele rezydencji miało wnętrza
dekorowane biało-niebieską porcelaną, szkatułami, kabinetami
z laki oraz orientalnymi tkaninami. Na naszej wystawie znajdują
się zabytki ceramiki epoki Qing –
porcelana błękitno-biała oraz zdobiona barwnie.
Ciekawym przykładem są talerze chińskie typu „imari” z kolekcji Augusta II Mocnego, który
był wielbicielem i kolekcjonerem
porcelany.
Eksponowane są również wybrane naczynia produkowane
w pierwszej połowie XVIII wieku

Bursztynowa
ekspozycja
W salach muzeum w budynku przy ul.
Lubelskiej 57 można oglądać wystawę
prezentującą bursztyn oraz inne żywice kopalne z całego świata. Różnica
między nimi polega przede wszystkim
na genezie.
Bursztyn bałtycki jest skamieniałą żywicą
drzew sosnowatych – modrzewnika, która ok.
40 mln lat temu (w eocenie w erze kenozoicznej) trafiła do słonej, ciepłej wody morskiej
i w takim środowisku uległa przekształceniu,
zaś żywice kopalne są wydzielinami roślin
tropikalnych, powstałymi dużo później, bo od
1 mln do 10 tys. lat temu. Bursztyn liczy ok.
60 odmian i występuje w wielu miejscach na
całej kuli ziemskiej. Jego najstarsze złoża tworzyły się od ery paleozoicznej (już w dewonie,
ok. 420-360 mln lat temu). Odmian żywic kopalnych jest jeszcze więcej – ok. 100.
Większość eksponatów na wystawie to
bursztyn bałtycki zwany sukcynitem. W postaci naturalnej przybiera on różne kształty
i barwy. Czasami zawiera domieszkę zanieczyszczeń (np. ziemi, drobnych szczątków
roślinnych, itp.). Spotyka się także zatopione
w nim owady, pająki i inne małe zwierzęta,

Muchówka w bursztynie
bałtyckim – inkluzja.
które pozwalają na rekonstrukcję środowiska
przyrodniczego i klimatu w dobie tworzenia
się bursztynu. Dużą rolę w rozprzestrzenieniu
tego surowca odegrał lodowiec, który poprzesuwał złoża pierwotne powstałe w deltach nieistniejących już wtedy rzek na obszar prawie
całej Polski (okres plejstoceński) oraz wody
współczesnego Morza Bałtyckiego wypłukujące od kilku tysięcy lat bursztyn z eoceńskich
poziomów Zatoki Gdańskiej. Dzięki temu procesowi można go dziś zbierać m.in. na polskich
plażach.
Bursztyn jest wdzięcznym materiałem do
produkcji ozdób. Na wystawie można zobaczyć
wyroby kultur prahistorycznych (m.in. amfor
kulistych sprzed ponad 4,5 tys. lat) jak również
biżuterię ludową z Kaszub i Kurpiów, a także prace współczesnych plastyków. Ponadto

w Królewskiej Manufakturze Porcelany w Miśni.
Kuratorem wystawy „W gościnie u biskupa – sztuka barokowa
ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Kielcach” jest dr Magdalena Śniegulska-Gomuła, kierownik Działu
Rzemiosła Artystycznego MNKi.
Wystawa w budynku muzeum
przy ul. Lubelskiej 55, jest czynna do marca 2019 roku. Barokowe
wnętrza dawnej siedziby kolegium
pijarów stanowią harmonijną
oprawę dla pięknych dzieł sztuki.
Dla dzieci i młodzieży prowadzone są lekcje muzealne i wykłady na temat wystawy, również
z uwzględnieniem zabytków XVIIXVIII wieku ze zbiorów Muzeum
Ziemi Chełmskiej w Chełmie oraz
barokowej architektury naszego
miasta.
Krystyna Mart

pokazano przykłady zastosowania bursztynu
w medycynie ludowej i farmacji. Całość dopełnia
wybór plakatów o tematyce bursztyniarskiej.
W muzealnym sklepiku „Zielona witryna”
można kupić pięknie wydaną książkę „Lubelski bursztyn”, zawierającą referaty dotyczące
problematyki bursztyniarskiej, wygłoszone
na konferencji, która odbyła się w 2015 roku
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Chełmie.
Wystawę przygotowano korzystając ze zbiorów Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie na podstawie scenariusza profesor Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz. NieBryła żywicy kopalnej
z Filipin nadpalona
w kontakcie
z lawą.

Foto: Michał Kazubski

nin są tapiserie zawieszane niegdyś w najważniejszych pomieszczeniach pałacowych oraz dwie
opony ścienne z drugiej połowy
XVII wieku, z wyobrażeniem Bachusa, wicią roślinną i przedstawieniami zwierząt, a także tkanina
wschodnia – makata z imionami
czterech pierwszych kalifów Imperium Osmańskiego: Abu Bakra,
Osmana, Omara i Ali ibn Abi Taliba
z XVII wieku, która kiedyś należała do księcia Janusza Radziwiłła.
Wyróżnia się unikatowa portiera z herbem Topór kanclerza wielkiego koronnego Stefana Korycińskiego, wykonana w latach 50.
XVII stulecia w Holandii lub północnych Niemczech do rezydencji
w Ojcowie. Tapiseria wykonana
została według ściśle określonego
przez ikonologię i emblematykę

foto: Grzegorz Zabłocki

w y s taw y

wielka część eksponatów pochodzi ze zbiorów
Muzeum Ziemi Chełmskiej. Ekspozycję można
oglądać do 20 listopada.
Andrzej Bronicki
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w k r ę g u ks i ą ż e k

Wiersze pełne magii

Chełmski rynek wydawniczy
Zaczarowany sad
Autor: Arkadiusz
Sann
format: 21x13
rok wydania: 2017
oprawa: miękka
ilość stron: 192
ISBN:978-83-6545237-5
Wydawca: Wydawnictwo TAWA

Wiersze Anny Nazar z niezwykłą siłą oddziaływały na
wrażliwość odbiorców i zapewniły pełen magii i liryzmu
wieczór, który dodatkowo
spotęgowały piękne ballady w
wykonaniu chełmskiego barda
Jarosława Buczka. Uczestnicy
spotkania w słowach Longina
Jana Okonia oraz Zbigniewa
Waldemara Okonia widzieli w
pełni zasłużoną laudację dla
poezji Anny Nazar.
Anna Nazar jest członkiem
Chełmskiej Grupy Literackiej
oraz Stowarzyszenia Twórczego „Pasja”, gdzie wolnych

Foto: ChBP

„Magia serc” to najnowszy tomik poezji Anny
Nazar, którego promocja
odbyła się 26 września
w Chełmskiej Bibliotece
Publicznej. Autorka gościła wiele osób z kręgu
literackiego oraz sympatyków poezji.

chwilach uprawia malarstwo.
Debiutowała w 1984 roku
wierszem „Motyl” opublikowanym na łamach „Tygodnika
Chełmskiego”. Wydała cztery
tomiki poetyckie: „Żagiew”
(2009),
„Gorzko-słodka”
(2011), „Różo z ogrodu wyobraźni” (2013) oraz „Magia
serc” (2017). Jej utwory ukazywały się w regionalnych antologiach i pismach: „Nestor”,

„Egeria”, „Głos Pawłowa” oraz
w antologiach poetyckich.
W „Magii serc” autorka toczy wewnętrzny monolog
i snuje rozważania nad przemijaniem, marzeniami, rozczarowaniem i nadzieją, gdzie
miłość jest dominującym motywem. Tomik „Magia serc”
jest już dostępny dla czytelników w Chełmskiej Bibliotece
Publicznej.
AM

Wędrówki po Tanzanii
Drugiego października w Chełmskiej Bibliotece Publicznej można było spotkać się
z podróżnikiem i autorem książki „Świat na
wyciągnięcie ręki” Leszkiem Szczasnym. Wieczór, poświęcony wyprawie do Tanzanii, został
zorganizowany we współpracy z Chełmskim
Klubem Podróżników, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki i dofinansowany ze środków
Instytutu Książki.

Leszek Szczasny (ur. 1975) jest raciborzaninem, z wykształcenia politologiem i filozofem,
a z zamiłowania społecznikiem, fotografem
i przede wszystkim niezależnym globtroterem.
Jak mówi sam o sobie, na kawę zbożową i daktyle zarabia m.in. podróżując z pokazami slajdów i wystawami po placówkach kulturalnych
w całej Polsce. Ma mnóstwo energii, zmysł obserwacji i swoje zdanie. Ponieważ podróżuje za
niewielkie pieniądze, jest żywym dowodem na
to, że „chcieć to móc”. Dociera w głąb danej
kultury, często podważając związane z nią stereotypy. W 2010 roku wydał książkę „Świat na
wyciągnięcie ręki”, której niepodrabialna, esencjonalna narracja stara się wyznaczać nowy
styl podróżniczego reportażu. Teraz podróżnik
pisze kolejną książkę pt. „Afrykański rytm”.
W chełmskiej książnicy Leszek Szczasny pokazał slajdy poświęcone podróży do Tanzanii w
2015 r. Uczestnicy spotkania mieli możliwość
poznać atrakcyjne miejsca tego wielkiego
i inspirującego kraju. Podróżnik pokazał m.in.
fotografie z odwiedzin w fundacji pomagającej
dziewczynkom z biednych rodzin, z pobytu w
kopalni złota i z Parku Lake Manyara, w którym można spotkać m. in. bawoły.
AM

Zagłosuj na naszą bibliotekę

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny
Orsetti zgłosiła swój udział
w akcji pod hasłem „Przerwa
na wspólne czytanie!” popularyzującej ideę wspólnego
czytania dorosłych i dzieci.
Organizator, Kinder Mleczna
Kanapka, wspierając ideę
wspólnego czytania, rozdaje
50 000 książek! Oprócz bibliotek książkami obdaruje

również rodziców z dziećmi.
Aby
zdobyć
nagrody,
Chełmska Biblioteka Publiczna, potrzebuje wsparcia czytelników i wszystkich sympatyków poprzez oddawanie
głosów na naszą książnicę.
Głosowanie trwa do 31 października. Każdy może oddać
jeden głos, zwiększając tym
samym szansę ChBP na zwycięstwo. Pakiet kilkudziesię-

ciu książek znacznie wzbogaci zbiory biblioteczne, ale
przede wszystkim da wiele
radości naszym czytelnikom,
szczególnie tym najmłodszym.
Głosy oddawać można na
stronie biblioteki www.chbp.
chelm.pl klikając w baner akcji lub na www.wspolneczytanie.pl/.
Anna Małysz

Zaczarowany sad to obszerny tom wierszy
zmarłego w 2015 roku chełmskiego pisarza
Arkadiusza Sanna. Wyboru wierszy z lat 19732014 dokonał jeszcze sam Autor. Pierwotny
tytuł Zaczarowany ląd zmieniono w trakcie
prac edytorskich na Zaczarowany sad. Jednym
z powodów były osobliwe ilustracje Katarzyny
Klimczak, które ozdobiły karty tej poetyckiej
książki. Wiersze Arkadiusza Sanna, który znany był szerszemu kręgowi czytelnikowi przede
wszystkim z twórczości prozatorskiej, wzbogacają wszechstronną twórczość nieodżałowanego chełmskiego literata.
Cienie
Autor: Anna Muzyka-Walawander
format: 24x15
rok wydania: 2017
oprawa: miękka
ilość stron: 56
ISBN:978-83-6545236-8
Wydawca: Wydawnictwo TAWA
Refleksyjna liryka kobieca urodzonej w Siedliszczu Autorki, która obecnie mieszka w Dębnie k. Stęszewa w Wielkopolsce. Poetka wydała do tej pory pięć książek poetyckich i zbiór
opowiadań. Jest laureatką wielu konkursów
literackich. W jednej z edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka
była nominowana do Nagrody Głównej. Kocha
poezję, malarstwo i muzykę.

Parki Krajobrazowe Lubelszczyzny
Autor: praca zbiorowa
format: 21x10
rok wydania: 2017
oprawa: etui
Wydawca: Wydawnictwo TAWA
Ciekawy przykład materiałów reklamujących
walory przyrodnicze Lubelszczyzny. Komplet
składa się 18 oddzielnych folderów ukazujących najpiękniejsze fragmenty poszczególnych parków. Ozdobą tych materiałów są
unikalne w wielu przypadkach fotografie wykonane przez lubelskich przyrodników. Całość
opakowana w kartonowe etui jest nie lada wydawniczą gratką dla turystów odwiedzających
środkowo-wschodnie rejony Polski.
WT
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REKLAMA

RECYKLING Z odpadów
trafiających do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Do elektrośmieci zaliczamy:
1. wielkogabarytowe urządzenia AGD (lodówki, pralki, mikrofalówki, urządzenia wentylacyjne),
2. małogabarytowe urządzenia AGD (odkurzacze, żelazka, miksery),
3. sprzęt oświetleniowy (lampy fluorescencyjne, sodowe),
4. zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (gry komputerowe,
urządzenia do uprawiania sportów z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi),
5. przyrządy do nadzoru i kontroli (czujniki dymu, termostaty,
panele sterownicze),
6. sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery,
drukarki, kalkulatory, telefony, komórki),
7. sprzęt audiowizualny (radioodbiorniki, telewizory, kamery),
8. narzędzia elektryczne i elektroniczne
(wiertarki, piły, urządzenia spawalnicze),
9. wyroby medyczne (sprzęt do radioterapii,
do badań kardiologicznych, do dializoterapii, laboratoryjny),
10. automaty (do wydawania napojów gorących i zimnych, puszek, butelek; bankomaty).

Co znajduje się w elektrośmieciach?
Rtęć – zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jeśli trafi do
zbiorników wodnych, a później przeniknie do mózgu człowieka lub
zwierząt, może spowodować zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.
Kadm – zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych zaburza
czynności nerek, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje
zmiany nowotworowe.
Związki bromu – stosowane są w komputerach. Po przeniknięciu
do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.
R-12 – czyli freon to gaz syntetyczny. W klimatyzatorach i lodówkach pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla
warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak nadal jest spotykany w produktach
starszego typu.
Azbest – używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest przyczyną wielu chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc.
PCB (związki chemiczne) – pełnią w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące. Po dostaniu się do wód gruntowych
przenikają do gleby i atmosfery, a następnie do tkanki tłuszczowej
ludzi i zwierząt. Powodują m.in. uszkodzenia wątroby, osłabienia odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne.
Ołów – wykorzystywany jest w elektronice jako składnik stopów
lutowniczych i szkła kineskopowego. Ma właściwości toksyczne i rakotwórcze. Wchłonięty do organizmu najpierw dostaje się z krwią do
wątroby, płuc, serca i nerek.
Chrom – jest stosowany do powlekania elementów metalowych,
aby uchronić je przed korozją. Zatrucie chromem objawia się zaburzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego.
Obecnie w kraju istnieje wiele wyspecjalizowanych firm zajmujących się odzyskiem różnych materiałów z elektroodpadów.
PGO Sp. z o.o. w Chełmie zorganizowało dwa punkty
zbiórki ZSEE. Jeden znajduje się w Chełmie przy ul. ks. P.
Skargi 11, a drugi w ZPOK w Srebrzyszczu. Mieszkańcy zużyty
sprzęt mogą oddać bezpłatnie
do punktu zbiórki w Chełmie,
zaś przedsiębiorcy i instytucje
publiczne odpłatnie do ZPOK.

Materiał promocyjny sponsora głównego wydania - PGO CHEŁM

Kontynuujemy cykl o wysegregowanych z odpadów w ZPOK surowcach wtórnych. Poprzednio pisaliśmy już o stłuczce szklanej,
tworzywach sztucznych, oponach samochodowych, opakowaniach
aluminiowych.
ELEKTROŚMIECI (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to nieużywane, popsute urządzenia elektryczne i elektroniczne
–komputery, zabawki i gadżety elektryczne, stare pralki i lodówki,
zużyte baterie, świetlówki. Są to odpady niebezpieczne, bo zawierają trujące i niebezpieczne substancje chemiczne takie jak freon,
rtęć, ołów. Przy niezachowaniu należytej ostrożności mogą stać się
one zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego.
Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania trujących
substancji. Po przerobieniu elektroodpadów uzyskujemy kilkanaście różnych frakcji surowcowych. Z materiałów takich odzyskuje
się wiele cennych surowców do ponownej produkcji m.in. urządzeń
elektrycznych. W dalszych procesach technologicznych oraz w rafineriach metali odzyskuje się: cynę, miedź, metale szlachetne, metale ziem rzadkich.
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Koncertowa „Strzecha”
Dyjak zaduszkowo

We wtorek, 31 października,
na scenie „Strzechy u Wojciecha”
zaśpiewa Marek Dyjak. Artysta
zaprezentuje piosenki ze swojego
najnowszego albumu „Pierwszy
śnieg”. Niewykluczone jednak, że
usłyszymy też starsze utwory.
Początek koncertu o godz. 20.00.

Listopadowy jazz

W sobotę, 25 listopada koncert
„Ed Cherry/Arek Skolik project +.”
Ed Cherry to jeden z najlepszych
nowojorskich gitarzystów jazzowych. Jest najbardziej znany z
wieloletniej współpracy (od 1978
r. do 1992 r.) z trębaczem Dizzym

z k u lt u r a l n e g o k a l e n d a r z a

Gillespiem. Obecnie jest liderem
kilku własnych formacji i występuje niemal pod każdą szerokością geograficzną, od Ameryki
przez Europę, aż po Azję.
Arek Skolik w 2005 r. otrzymał tytuł „Najlepszego Perkusisty
Roku” oraz zajął II miejsce w kategorii Perkusisty Roku przyznawanej przez miesięcznik „GITARA
BAS I BĘBNY”. To nieprzeciętnie
muzykalny perkusista o doskonałym warsztacie i poczuciu swingu.
Kontrabasista Michał Jaros to
Absolwent Wydziału Jazzu i Policealnego Studium Jazzu przy
Zespole Państwowych Szkół Muzycznych II stopnia im. F. Chopina
w Warszawie, oraz Wydziału Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
W 1996 r. na festiwalu Jazz nad
Odrą we Wrocławiu został uznany
za Nową Twarz Polskiego Jazzu
otrzymując nagrodę Grand Prix.
Koncertował z czołowymi muzykami polskiej i zagranicznej sceny
jazzowej.

Głupcy czy mędrcy?

Czy chełmianie są gotowi na
przyjęcie opowieści o chełmskich
Żydach, których dzięki opowiadaniom Izaaka Beshevisa Singera poznał cały świat? Teatr Ziemi
Chełmskiej pracuje właśnie nad
najnowszym widowiskiem teatralno-muzycznym pt. „Głupcy
z Chełma”.
Scenariusz został napisany specjalnie dla TZCh. Adaptacji opowiadań Singera podjął się Marcin
Wąsowski, który jest również reżyserem spektaklu. Muzyką zajął
się Bartek Kazimierczak.
To będzie spektakl z dużą dawką muzyki, tańca i humoru. Na
scenie zobaczymy ponad dwudziestoosobową obsadę. Do zespołu
aktorskiego dołączył Przemysław
Gąsiorowicz, na co dzień aktor Teatru im. Juliusza Osterwy.

Gościnnie w spektaklu grają
również Mirosław Majewski, aktor
Teatru Kameralnego w Lublinie
oraz Adam Organista z Teatru Andersena w Lublinie. Poza tym na
scenie pojawi się zgrany zespół
TZCh: Agnieszka Szkoda, Magda Pick, Basia Szarwiło, Karolina
Kotek, Sławoj Czarnota, Zbigniew
Moskal, Andrzej Kuczura, Andrzej
Kosiniec i Michał Prus.
Całości dopełnią: chór pod dyrekcją Bogdana Depty i tancerze
z Estrady Dziecięcej, dla których
choreografie przygotuje Renata
Jakimiuk. Warto wspomnieć, że
muzyka napisana do spektaklu
będzie grana na żywo.
Prapremiera „Głupców z Chełma” już 17 listopada o godz.
19.00.

Galeria Atelier zaprasza

W sobotę, 28 października Galeria Atelier zaprasza na wernisaż
wystawy fotografii Magdaleny Wdowicz-Wierzbowskiej. Artystka zaprezentuje zdjęcia z cyklu „Tata” i „Po prostu męża mi brakuje. Spotkania z wdowami.”
Natomiast pod koniec grudnia swoją wystawę w galerii zapowiada jej gospodarz Ryszard Karczmarski. Tym razem zaprezentuje on
zdjęcia ze swoich wędrówek po Ukrainie. Tytuł wystawy to „Załuchów”.

Weekend
Malarstwo Zbigniewa
z tańcem
Strzyżyńskiego

Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza do obejrzenia wystawy malarstwa Zbigniewa Strzyżyńskiego. Prace można
oglądać do 8 listopada w galerii Nova.

Ten znakomity artysta z Nałęczowa, znany jest nie tylko z malarstwa, ale
również z realizacji rzeźbiarskich, m.in. ławeczki Bolesława Prusa w Nałęczowie (we współpracy ze Stanisławem Strzyżyńskim) i hrabiny Marii Resseguier w Nisku (współpraca Andrzej Oboz).
Zbigniew Strzyżyński urodzony w 1955 r. Ukończył Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, Politechnikę Warszawską, Instytut
Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, dyplom z wyróżnieniem
w Pracowni Rzeźby prof. Sławomira Mieleszki, studia podyplomowe na
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Architektury Wnętrz.
Zajmuje się malarstwem i rzeźbą.
Należy do kilku stowarzyszeń i związków twórczych: Związku Polskich Artystów Plastyków, Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, Polskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków i grupy plastycznej Kontrast.
Nauczyciel w Liceum Plastycznym im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie. Komisarz Międzynarodowego Konkursu na Rysunek im. M. E.
Andriollego. Autor tekstów o sztuce, wywiadów z artystami, wstępów
do katalogów, recenzji. 					
AM

W sobotę, 18 listopada, odbędą się V Chełmskie Spotkania Taneczne Chadek - Takt
2017 Mała Liga Taneczna oraz
Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Chełm. Po raz
kolejny do Chełma przyjadą
przedstawiciele klubów tańca z
całej Polski.
Rywalizację
rozpoczną
najmłodsi pasjonaci tańca.
W dziecięcych kategoriach na
parkiet wyjdą tancerze od 6
roku życia. Początek o g. 9.00
w hali MOSiR. Natomiast na g.
14.00 zaplanowano start dużego turnieju z udziałem par
sportowych. Gospodarza Turnieju - Klub Tańca Towarzyskiego TAKT, reprezentować
będzie aż 12 par.

Miejsca z Kulturą :
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 Szwoleżerów 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. Hrubieszowska 37, NZOZ ALMED Specjalistyczne Gabinety Lekarskie ul. Hrubieszowska 54A, Hotel DUET
ul. Hrubieszowska 54A, NZOZ „LEK-DENT” ul. Wołyńska 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. Poradnia 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 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Ceramiczna 1,
Przychodnia Specjalistyczna ul. Szpitalna 53B, Kawiarnia „Imbryk Cafe&Lunch” pl. Łuczkowskiego 7.

