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Przyjdź, zobacz, dołącz!

3 dni, 6 koncer tów, 21
wernisaży, pokazy, performance, seans filmowy,
a nawet wycieczka uliczkami Śródmie śc ia – od
piątku do niedzieli (22-24
czerwca), w ramach niezależnego Festiwalu Niezła
Sztuka, plac Łuczkowskiego opanują zjednoczone
siły artystów, którzy będą
grać, śpiewać, pokazywać,
recytować, malować, fotografować. Słowem pokażą,
jak rozumieją sztukę.
Niezła Sztuka to nieformalna
grupa, której członkowie postanowili połączyć siły i wspólnie stworzyć w Chełmie niezależną platformę prezentacji artystycznych.
Efektem ich kilkumiesięcznej pracy była ubiegłoroczna, dwudniowa
Niezła Sztuka - festiwal, który odbył się w lipcu 2017 na placu Łuczkowskiego.
- Te dwa dni pokazały, jak wiele
można dokonać wspólnymi siłami,
jak wielki potencjał drzemie w artystach, którzy dotąd nie mieli po
prostu gdzie się zaprezentować
– opowiada Grzegorz Chwesiuk
z Niezłej Sztuki. - Spotkaliśmy

naprawdę wielu ciekawych ludzi
z głowami pełnymi inspirujących
pomysłów i chęcią zmieniania
Chełma.
Po sukcesie pierwszej edycji
festiwalu, przyszedł czas na jego
drugą odsłonę. Tym razem Niezła Sztuka będzie trwała trzy dni
i odbędzie się na pl. Łuczkowskiego od piątku do niedzieli (22-24
czerwca).
- Plan jest ambitny: Trzy dni i 21
wernisaży. Będzie można oglądać,
dotykać, słuchać a przede wszystkim spotykać się z chełmskimi
twórcami, zobaczyć co skrywają
w szufladach, jakie mają pasje
i co ich na co dzień kręci – mówi
Wojciech Zakrzewski, kolejny
współorganizator Niezłej Sztuki.
– Zaręczam, że przez te trzy dni,
nie będzie czasu na nudę, a widzowie będą dosłownie bombardowani różnorodnością tematyki,
technik wykonania i ekspozycji.
- Znajdzie się też oczywiście
miejsce dla fotografii. Ekspozycje będą zaskakiwać różnorodnością. Umieścimy je na latarniach,
rusztowaniach, drążkach, rurkach
i stelażach – zachęca Przemysław
Świechowski. - Zadbamy, aby
wernisaż gonił wernisaż.

Foto: Grzegorz Chwesiuk

Niezła Sztuka po raz drugi

Nie zabraknie wielkiej camera
obscura – prawdziwej gratki dla
zainteresowanych fotografią. Każdy będzie mógł wejść do aparatu otworkowego i poznać zasadę
jego działania.
- W drugiej Niezłej Sztuce, weźmie udział 21 twórców reprezentujących najróżniejsze techniki
i szkoły artystyczne – podkreśla
Piotr Stelmaszczuk. - Przeważają
debiuty, ale chcemy chełmian zaskoczyć różnorodnością programu
i środków przekazu. Stawiamy na
media społecznościowe, to właśnie na facebooku znajdziecie
biogramy artystów, których prace
zobaczymy na festiwalu.
Masz zespół, grasz albo śpiewasz? Rysujesz lub malujesz? Pi-

Foto: Joanna Sadowska

Spektakle
na wakacje

szesz do szuflady? Nieważne, czy
interesujesz się fotografią, muzyką, tańcem, czy literaturą. Liczy
się to, że masz talent, robisz coś,
co kochasz i chcesz się tym pochwalić – dlatego już po raz drugi zostanie zorganizowana Niezła
Sztuka.
- Postaramy się, żeby każdy
dzień kończyła solidna dawka klimatycznej muzyki – mówi Aleksandra Borysiewicz. - To będzie
świetne podsumowanie kilkunastu
godzin pełnych wrażeń artystycznych!
Chcesz wiedzieć więcej o Niezłej
Sztuce? Znajdź nas na facebooku. Szczegóły są też na stronie
http://www.niezlasztuka.org.
Wojciech Zakrzewski

Festiwal
teatrów

Od 29 czerwca do 1 lipca potrwa tegoroczna, druga edycja Ogólnopolskiego
Festiwalu Teatrów Alternatywnych
„Hesperia” im. Czesława Dopieralskiego. Organizatorem tego kulturalnego
przedsięwzięcia jest Chełmski Dom
Kultury.

Chełmska publiczność zdążyła się już przyzwyczaić, że wraz
z nadejściem wakacji w mieście
pojawiają się plenerowe spektakle
teatralne. Na przedstawienia, w
ramach kolejnej już edycji Chełmskich Wakacji Teatralnych, całe
rodziny zaprasza Młodzieżowy
Dom Kultury.
W tym roku obejrzymy cztery
spektakle. Pierwszy pt. „Wielka
misiowa wyprawa na księżyc”

w wykonaniu Teatru MER z Łodzi
– już 30 czerwca. Kolejne przedstawienie – 14 lipca – zaprezentuje Teatr Vašca z Torunia. Będzie
to „Tygrys Pietrek”. Ten sam teatr
wystąpi przed chełmską publicznością także 28 lipca. Wtedy zaprezentuje spektakl „Dwie Dorotki”. Tegoroczną edycję spektakli
pod chmurką zakończy 11 sierpnia Teatr MER z Łodzi i spektakl
„Mały książę”

Kultura Chełmska. Czasopismo bezpłatne.

Wszystkie spektakle rozpoczynają się o godz. 17 na dziedzińcu
Zespołu Szkół Gastronomicznych
i Hotelarskich przy ul. Reformackiej 13. Wstęp jest wolny. Chełmskie Wakacje Teatralne są częścią
Programu Profilaktyki Uniwersalnej „Nie, dziękuję” finansowanego
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
(sad)

W tym roku na festiwalu zaprezentuje się dziesięć
teatrów. Wystąpią: Teatr M.D.K czyli Młode Dzielne
Kuropatwy (Rzeszów), Teatr TU (Czarnków), Teatr
Zbożowy (Kielce), Teatr Arteria (Lubartów), Teatr
M.A.S.K (Bielsk Podlaski), Teatr PAPA (Poznań),
Teatr HAM (Warszawa), Teatr TAM (Poznań), Teatr
Krzesiwo (Warszawa), Teatr Krzyk (Maszewo).
- Festiwal jest alternatywną formą spędzenia czasu wolnego, wolnego w słowie, wyrazie, bez barier
wiekowych i finansowych. Jest środkiem wyrazu dla
emocji i twórczości nie zapisanej w „klasycznym” repertuarze znanych powieści epickich, a sposobem
rozumienia świata przez ludzi, dla których teatr jest
jedynym najważniejszym środkiem wyrazu - tłumaczą organizatorzy.
(sad)
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w Chełmie. Skład i łamanie: Jacek Adamczyk. Druk: Standruk, ul. Rapackiego 25, 20-150 Lublin. Wydawca: Chełmskie Towarzystwo Naukowe i Młodzieżowy Dom Kultury, Redakcja.
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Pocztowa 41, 22-100 Chełm, kulturachelmska@wp.pl. Wydanie dofinansowane ze środków budżetu miasta Chełm. Sponsor strategiczny: PGO Chełm.
Redakcja zastrzega sobie prawo zmian nadesłanych tekstów, materiałów nie zamówionych nie zwraca. Na okładce: rzeźba Sąd Ostateczny, R. Śledź.
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Ecce Homo – Roman Śledź – rzeźba

Na ekspozycji znajduje się ponad 140 prac. Dzięki
zaangażowaniu pastora Franka Klimmecka z Rodenkirchen (Stadland), kolekcjonera i pasjonata sztuką
ludową, przyjechały do Chełma rzeźby sakralne
polskiego artysty wykonane w latach 1972–2017. Pochodzą ze zbiorów Westfalskiego Muzeum Kultury
Religijnej RELiGIO w Telgte, niemieckich parafii protestanckich oraz kolekcji prywatnych.
Rzeźby Romana Śledzia stanowią wyraz wyobraźni twórczej artysty i jego interpretacji scen biblijnych.
Obrazują życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
Postacie z kart Ewangelii dzięki kunsztowi artysty
zyskały niebywałą ekspresję. Emocje wyrażone
w ich twarzach skłaniają do refleksji nad wydarzeniami sprzed blisko 2000 lat.

Wystawa ma charakter objazdowy. Zostanie pokazana w 6 niemieckich miastach, zaś Chełm jest
jednym z trzech miast w Polsce, gdzie ekspozycja
została udostępniona. Równocześnie jest pierwszym
miastem w naszym kraju, w którym zaprezentowano
dzieła polskiego artysty ze zbiorów niemieckich.
Roman Śledź swoją drogę artystyczną rozpoczął
w 1968 roku, gdy w lokalnej prasie przeczytał artykuł o rzeźbiarzach Stanisławie i Tadeuszu Szulcach
z Woli Korybutowej. Inspirując się zdjęciem w gazecie, postanowił spróbować wyrzeźbić coś samemu.
Ku własnemu zaskoczeniu z pierwszego kawałka
drewna udało mu się uzyskać wyobrażenie ludzkiej
twarzy. Był zadowolony z efektu, co zachęciło go do
dalszej pracy.
Rzeźby sakralne zaczęły pojawiać się w twórczości Romana Śledzia od początku lat 70. XX wieku.
Z czasem tematyka ta stała się dominująca w jego
twórczości. Jedną z najważniejszych rzeźb z tego
okresu jest eksponowana na wystawie Święta Weronika ocierająca twarz Chrystusowi. Artysta wykonał ją z jednego kawałka drewna i jak sam mówi, od
tej chwili wiedział już, jak należy i jak chce rzeźbić.

Zmiana warsztatu rzeźbiarskiego zaowocowała
wzrostem zainteresowania ze strony krytyków sztuki i kolekcjonerów. W 1972 r. artysta za „Chrystusa
Frasobliwego” otrzymał wyróżnienie z Cepelii, zaś 6
lat później instytucja ta zorganizowała mu pierwszą
indywidualną wystawę. Przyszły liczne nagrody i wyróżnienia m. in. wysoko ceniona przez artystę Nagroda im. Brata Alberta za twórczość religijną (1979),
zaś osiągnięciem honorującym całokształt twórczości artystycznej Romana Śledzia była Nagroda im.
Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej przyznana w 2002 roku.

Warto podkreślić, że Roman Śledź nie jest naśladowcą. Nie kopiuje wzorów, które zobaczył w kościele, czy u innych twórców. Sam czyta i interpretuje
Pismo Święte, szukając na jego stronach natchnienia. Biblijne wydarzenia, przypowieści i postaci stanowią dla niego inspirację, dzięki której potrafi przekazać treści z najważniejszej chrześcijańskiej księgi
w rzeźbiarskiej formie kształtowanej przez własną
wyobraźnię.
Artysta przejawia szczególne zamiłowanie do motywów, w których rozpacz, ból i cierpienie wysuwają się na pierwszy plan. Na podstawie przemyśleń,
kontemplacji i analizy treści biblijnych tworzy on własną wizję i wyobrażenie danych wydarzeń i nadaje
im materialną formę rzeźby. Jak sam przyznawał
w liście do Aleksandra Jackowskiego: „im rzeźba
jest smutniejsza, tym bardziej mnie wzrusza i wydaje mi się ładniejsza. Wydaje mi się, że odbiorcy też
odczuwają jakieś wzruszenie. Mój wiek nie ma nic
wspólnego z moją twórczością. Jeśli mam jakiś pomysł, to tylko taki, w którym widzę cierpienie i smutek”. Potrzeba wyrażenia tego wewnętrznego smutku
znalazła swoje ujście w rzeźbach. Są one punktem
wyjścia do rozważań nad przesłaniem Nowego Testamentu. Wskazują na tajemnicę wcielenia Boga

Foto: Grzegorz Zabłocki (5)

Niezwykłą sposobność zobaczenia
rzeźb Romana Śledzia z Malinówki,
obecnie znajdujących się w niemieckich kolekcjach, umożliwia wystawa
„Ecce Homo – Seht welch ein Mensch –
Oto Człowiek”. Do 30 czerwca prezentowana jest w salach Muzeum Ziemi
Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja 4.

w człowieka i ludzkiej niemocy ogarnięcia rozumem
boskich zamierzeń. Ukazana w nich historia życia
Jezusa stanowi podpowiedź, idealne wskazanie jak
postępować, by żyć osiągając pełnię człowieczeństwa, uczy wybaczać, a przede wszystkim zapewnia
o wadze ufności w bożą mądrość i celowość pozornie niezrozumiałych boskich wyroków.
Rzeźby Romana Śledzia są wyjątkowe wśród
rzeźb ludowych. Charakteryzują je asymetria, niemal
ażurowa kompozycja, pozór ruchu nadany przedstawionym postaciom. Jednak to, co wyróżnia twórczość Romana Śledzia najbardziej, to niespotykana
w tradycyjnej sztuce ludowej ekspresja. Uderza ona
widza już przy pierwszym kontakcie. Uczucia, które
biją z twarzy wyrzeźbionych przez artystę postaci są czytelne dla każdego odbiorcy. Oddziałują za
pomocą prostych środków wyrazu, takich jak ukośne
cięcia dłuta, delikatna kreska brwi i manierystyczne
wydłużenie postaci.
Wystawa prezentowana jest w niezwykłej przestrzeni ekspozycyjnej – w budynku dawnej cerkwi
greckokatolickiej pw. Św. Mikołaja. Sakralne rzeźby
Romana Śledzia doskonale korespondują z wnętrzem dawnej świątyni. Historia życia Jezusa ukazana w rzeźbach, poprzez wyeksponowanie jej w
dawnym miejscu kultu, zyskuje dodatkowy kontekst
wzmacniając ich duchowy wymiar.
Autorzy wystawy pragną, by przyczyniła się ona
do zbliżenia Polaków i Niemców, by mimo bolesnej
historii, łączyła oba narody poprzez sztukę. Ekspozycja stanowi przykład owocnej współpracy pomiędzy
parafiami i instytucjami niemieckimi oraz polskimi
muzeami i zborami protestanckimi. Jest próbą spojrzenia na historię zbawienia jako na wspólne dziedzictwo obu narodów. Patronat honorowy nad wystawą objął Ambasador Republiki Federalnej Niemiec
Rolf Nikel. 		
Ilona Sawicka
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Estrada podsumowała rok

ta n i e c

Foto: Estrada Dziecięca

W sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury Estrada Dziecięca tanecznym koncertem podsumowała kolejny rok pracy. Podczas koncertu wystąpiły wszystkie grupy, chwaląc się nie tylko nowymi choreografiami, ale też sukcesami osiągniętymi w ciągu roku.
Tych sukcesów i osiągnięć było w mijającym roku szkolnym naprawdę dużo. W marcu na IX Wojewódzkich Spotkaniach Tanecznych Marce Dance w Krasnymstawie pod patronatem Lubelskiego Kuratora
Oświaty, Grupa „Keep it up”, pracująca na co dzień z Joanną i Piotrem Czarneckimi oraz Robertem Jamińskim, zdobyła Grand Prix całego konkursu. Z kolei grupa Allegretto w choreografii Joanny Chudoby
wytańczyła I miejsce.
W kwietniu grupa reprezentacyjna Estrada Dziecięcej zajęła I miejsce na Międzynarodowym Konkursie
Tanecznym w Pradze. A już w maju, podczas Wojewódzkiego Festiwalu Współczesnych Form Tanecznych w Puławach, grupa Allegro w choreografii absolwentki Estrady Julii Polskiej, wytańczyła w kategorii
zespołów II miejsce. W kategorii solistów, za swoje autorskie choreografie, Ania Sokołowska zdobyła
I miejsce, a Martyna Kudelska III miejsce.
Tancerze Estrady nie odpoczywają nawet w wakacje. Wtedy wybierają się do Połczyna Zdroju na Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego, gdzie będą doskonalić swoje umiejętności w różnych technikach tanecznych.
Warto zaznaczyć, że wyjątkowy dar do zarażania pasją do tańca mają nauczyciele Estrady. Dowodem
są kolejne absolwentki, które obroniły dyplomy taneczne. W tym roku to aż trzy tancerki: Agata Biela oraz
Agata Kmieć ukończyły The Scottish School of Contemporary Dance, a Maria Pitera ukończyła kierunek
Tancerz-Choreograf na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Z kolei absolwent Estrady Dawid Marzec studiuje choreografię na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Mamy nadzieję, że powrócą do Chełma i zasilą szeregi nauczycieli Estrady Dziecięcej.
Renata Jakimkiuk

Foton z medalami

Foto: MDK

Klub Tańca Nowoczesnego Foton z Młodzieżowego Domu Kultury z sukcesem reprezentował Polskę
i nasze miasto na Międzynarodowym Festiwalu „Hronowskie Jablicko” w Czechach. Impreza odbyła się
w dniach 25-27 maja.
Festiwalowe jury obejrzało ponad 100 prezentacji.
Konkurencje odbywały się w różnych kategoriach
wiekowych i tanecznych. Ponad tysiąc tancerzy miało możliwość konfrontacji z rówieśnikami z Europy
i zaprezentowania swojego warsztatu. Mimo ogromnej konkurencji, tancerze Fotonu wrócili do domu
z kilkoma medalami.
Formacja Mały Foton zajęła II miejsce w kategorii
Formacje Disco Dance Juniorzy za choreografię „Filharmonia”. Również II miejsce wytańczyła Mini Formacja Foton za choreografię „Respect” w kategorii
Wolny Taniec Seniorzy.
Brązowe medale zdobyli: formacja Mały Foton za
choreografię „Lalki” – w kategorii Show Dance Juniorzy, formacja Foton Dance za „Candyman” w kategorii Wolny Taniec Debiutanci oraz Mini Formacja
Foton za choreografię „Dwa Światy” – w kategorii
Show Dance Seniorzy. 		
JW

Foto: MDK

Wicemistrzowie Polski
Na początku kwietnia w Pionkach tancerze Klubu Boogie Opus Twist wzięli udział w Mistrzostwach
Polski Boogie Woogie. Nasz klub reprezentowały
24 pary.
Najlepiej wypadliśmy w kategorii juniorów, gdzie
Julia Lesicka i Szymon Dufek wytańczyli wicemistrzostwo. W tej samej kategorii IV miejsce zajęli
Natalia Królikowska i Filip Kratiuk, a VII Aleksandra
Jankowska i Bartosz Haratym.
W kategorii dzieci IV miejsce wytańczyła para Nikola Szczepańska i Jakub Oleszczyński, VII- Oliwia
Bejda i Maurycy Miazga, a VIII - Kinga Radzichowska i Miłosz Lipczuk.
W kategorii seniorów Małgorzata Zalewska i Michał Bednarek zajęli VI miejsce.
(sad)
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wydarzenie
Międzynarodowy festiwal zawita do Chełma

Od wizyty w Chełmie rozpocznie się trasa VIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Śladami Singera.
W dniach 16 i 17 lipca,
w artystyczno-edukacyjną
podróż zaprosi nas Ośrodek
„Brama Grodzka - Teatr NN”
wraz z Chełmskim Domem
Kultury. Przewodnikiem po
magicznym świecie dawnych sztetł Lubelszczyzny
będzie Jasza Mazur, główny bohater „Sztukmistrza
z Lublina”.

Przygoda z tym festiwalem zaczęła się przed ośmioma laty. Do
miast, które podczas swojej trasy
odwiedzają artyści zaangażowani
w projekt, dołączały kolejne. Jedynym kryterium udziału w festiwalu była choćby krótka wzmianka

o miejscowości w bogatej twórczości Baszewisa Singera. A było
w czym wybierać, bo tych opowieści są dziesiątki. Noblista na
Lubelszczyźnie jest fenomenem.
Śmiało można go nazwać pisarzem regionalnym. Uwiecznił
i rozsławił wiele miejsc z naszego
regionu. I chociaż niemal wszystkie jego książki zostały przetłumaczone na język polski, to powszechna wiedza na jego temat
jest bardzo słaba.
W 2011 roku projekt zaczynał
od współpracy z czterema miastami: Biłgorajem, Józefowem,
Szczebrzeszynem i Tyszowcami.
W kolejnych edycjach dołączały:
Bychawa, Kraśnik, Krasnobród,

Foto: Monika Tarajko

Śladami
Singera

Kock, Piaski, Janów Lubelski.
W tym roku w „singerowskim”
gronie powitany zostanie Chełm.
Pierwsze edycje były bardzo
spontaniczne, wręcz amatorskie.
Uczestnicy bawili się opowiadaniami Singera używając własnych
talentów artystycznych: muzycz-

nych, teatralnych, cyrkowych
i tanecznych. Tworzyła się „sztuka ulicy” na placach, w centrach
miast i miasteczek, pod gołym
niebem, bez scenografii, z minimalnym koniecznym nagłośnieniem i oświetleniem. Kolejni
artyści przyjeżdżali, bo uwiodła
ich idea takiego nieformalnego
artystycznego spotkania. Z każdym rokiem spektakle były coraz
bardziej profesjonalne. Wszystko
to za sprawą poziomu artystów,
ale też Arkadiusza Ziętka - reżysera, który tych artystów dobierał
i teatralnie uporządkował wcześniejszy chaos. Zawsze główną
osią była literatura, ale zawsze też
pojawiała się myśl, że wspomina-

ni są dawni mieszkańcy, mówiący
w języku żydowskim, czyli tym,
w którym pisał noblista. Przy okazji zdarzało się docierać do świadków historii, opowiadających
o świecie ich dzieciństwa i młodości, świecie, którego dziś już nie
ma i więcej nie będzie.

Tegoroczny festiwal odwiedzi
następujące miejscowości: Chełm
(16-17 lipca), Piaski (17-18 lipca),
Szczebrzeszyn (18-19 lipca), Krasnobród (19-20 lipca), Józefów
(20-21 lipca), Biłgoraj (21- 22 lipca), Tyszowce (22-23 lipca), Janów
Lubelski (23-24 lipca), Bychawa
(24-25 lipca), Kraśnik (25-26 lipca), Kock (26-27 lipca). Kończymy
naszą podróż w Lublinie, podczas Festiwalu Carnaval Sztukmistrzów.
W każdym mieście artyści spędzą dwa dni. Dzień pierwszy, m.in.:
ze wspólnym czytaniem prozy Singera, monodramem „Gimpel Głupek” w wykonaniu izraelskiego
aktora, projekcją filmu Sławomira

„Ludzie pytają mnie często
– dlaczego pisze pan w wymierającym języku? Chciałbym wyjaśnić to w kilku słowach. Przede wszystkim, lubię
pisać opowieści o duchach.
A nic tak nie pasuje do ducha,
jak wymierający język. Im
bardziej martwy jest język,
tym żywszy jest duch. Duchy
kochają jidysz, wszystkie w
nim mówią. Po drugie, wierzę
w zmartwychwstanie. Jestem
pewien, że Mesjasz wkrótce
nadejdzie i miliony mówiących w jidysz ciał powstaną pewnego dnia z grobów,
a ich pierwsze pytanie będzie
brzmiało „Czy jest do przeczytania jakaś nowa książka
w jidysz?” (Cytat z Singera
z 1978 toku, kiedy otrzymał
literacką Nagrodę Nobla)
Grunberga „Karski i władcy ludzkości”, wernisażem i finisażem instalacji artystycznej, prezentacją
gazety festiwalowej „Sztukmistrz”
oraz premierowym przejściem trasą bezobsługowej gry terenowej
„Questing”. Dzień drugi to spotkania z artystami festiwalowymi
w przestrzeni miasta, tzw. godzina buskerska i spektakl plenerowy
„Przyjaciele Sztukmistrza” - widowisko z elementami cyrku, akrobatyki, teatru ognia, tańca hip–hop
i muzyki na żywo.
Witek Dąbrowski,
Agnieszka Poźniak
Icchok Bashevis Singer
Wybitny pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla, urodził
się 14 lipca 1904 roku w Leoncinie pod Warszawą jako Icchok
Zynger. Był synem rabina. Większość swoich utworów napisał
w języku jidysz. Duża część
jego twórczości jest związana
ze wspomnieniami z Polski, którą opuścił przed II wojną światową. Zmarł 24 lipca 1991 roku
w Miami na Florydzie.
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Obrazy lubelskie

„Powrót” w Atelier

- Dziś jesteśmy w stanie odtworzyć techniki, które stosowane były 150 lat temu. Możemy,
używając kamer, obiektywów
i technik ciemniowych z tamtych czasów wykonać zgodne
z oryginałami fotografie. Taka
możliwość pozwala nam w dniu
dzisiejszym uzupełnić brakujące
elementy historii. Otrzymujemy
możliwość przeżycia i dostarczenia obrazów dla widza, który
tak jak sto lat temu, posługując
się wyobrażeniem, stworzy całościowy obraz danej chwili –
mówi autor zdjęć.

Żywica z drzewa akacji, czerń z winorośli, prosty papier, życiodajne
światło słoneczne, woda, czas i cierpliwość złożyły się na obrazy jak
najbardziej osobiste i niepowtarzalne – opowiada autor zdjęć. - Odzyskałem jednocześnie bezpośredni kontakt z obrabianym materiałem,
utracony w dobie
współczesnego
terroru technicznej doskonałości
natychmiastowego obrazu.
Robert Pranagal jest autorem
sześciu wystaw
indywidualnych

Na początku czerwca w Galerii Atelier odbył się wernisaż wystawy fotografii Tomasza Wójcickiego ,,Obrazy lubelskie XIX wieku
- w technikach szlachetnych”. Prace pokazane na wystawie wykonane zostały techniką gumy dwuchromianowej.

Na wystawie znalazło się 12
prac w technice gumy w formacie 65x85 cm
oraz wybrane ambrotypy z projektu realizowanego na terenie zabytkowej części Lublina. - Te obrazy powstały, aby uzupełnić brakujący fragment historii miejsc, których zaraz
już nie będzie. To jest również opowieść
o technice, która odchodzi w zapomnienie,
której już nie spotkamy na co dzień, tak jak

150 lat temu. Dzięki zastosowaniu
dawnej optyki i technologii udało się
uzyskać na zdjęciach niepowtarzalną atmosferę – dodaje autor.
Tomasz Wójcicki zajmuje się fotografią od 2010 roku, od samego
początku kierując swoje zainteresowania ku fotografii analogowej oraz
technik szlachetnych. Od 2012 roku
używa kamer wielkoformatowych,
a od 2014 roku pracuje głównie techniką mokrego kolodium na białym
szkle. Od tego samego roku prowadzi w Lublinie Atelier.historyczni - autorską pracownię fotograficzną pracującą w technikach szlachetnych.
(sad)

Chełm w trójwymiarze

D

o księgarni trafił już album o Chełmie Pawła
Klajnerta. To wznowiona publikacja „Chełm
w fotografii 3D” z 2013 roku, w nowej odsłonie, wzbogacona o niepublikowane dotąd zdjęcia.
Nowy album nosi tytuł podobny, jak jego poprzednik - „Chełm w fotografii 3D II”.
Autorem zdjęć prezentujących uroki Niedźwiedziego Grodu jest wspomniany już chełmski fotografik Paweł Klajnert, natomiast opisy charakterystycznych dla Chełma miejsc są dziełem znanego
regionalisty Zbigniewa Lubaszewskiego. Drugie
wydanie różni się nieco od pierwszego, przede
wszystkim tym, że nie jest to jedna książka w twardej oprawie.
- Tym razem album składa się z pięciu katalogów

W Galerii Atelier Ryszarda Karczmarskiego swoje prace pokazał Robert Pranagal. Ten urodzony
w Świdniku samouk i eksperymentator, zafascynowany światłem jako tworzywem oraz swobodą
interpretacji fotograficznej, pokazał w Chełmie
ekspozycję zatytułowaną „Powrót”.

oraz uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw
zbiorowych w
kraju i za granicą. Członek
Stowarzyszenia
Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej,
przez które uhonorowany został
„Medalem Za Zasługi dla Fotografii Polskiej w 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości”.
Uczestnik, laureat oraz zdobywca
kilkudziesięciu medali, wyróżnień dyplomów i innych nagród na międzynarodowych salonach fotografii w ponad 30 krajach, na wszystkich
kontynentach.
W 2017 roku otrzymał prestiżowy tytuł Wybitnego Artysty Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej z siedzibą w Paryżu (Excellence FIAP), a także Mistrza Indyjskiej Fundacji Sztuk Wizualnych (Master
IVAF). Chętnie angażuje się również w działalność edukacyjną, społeczną i charytatywną.				
(sad)

w miękkich oprawach, tworzących spójną całość
– informuje Paweł Klajnert. - Fotografie wykonane są w technice 3D, więc do albumu dołączone
są specjalne okulary, które ułatwią podziwianie
zdjęć.
Poszczególne części noszą podtytuły: Zabytkowa Kopalnia Kredy, Dyrekcja, Góra Chełmska, Kościół pod wezwaniem Rozesłania Świętych Apostołów, Plac dr. Edwarda Łuczkowskiego.
Paweł Klajnert urodził się w 1979 roku, a fotografuje od 12. roku życia. Zawodowo fotografią zajmuje się od 2004 roku. Ukończył Akademię Sztuk
Wizualnych w Poznaniu. Na swoim koncie ma kilka
wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz albumy
fotograficzne.
Dorota Mądral (STCh)
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noc muzeów
Z notatnika muzealnika

Nocny spacer po muzeum
W sobotę 19 maja odbyła się XII Noc Muzeów.
Przygotowane z tej okazji
imprezy muzealne udo stępniane były publiczności
aż do północy. Tradycyjnie
wydrukowano jednodniówkę „Chełmski Kurier Muzealny” oraz okolicznościowy
folder.

Do zwiedzania było dziewięć
wystaw czasowych oraz dwie wystawy stałe.
W budynku muzeum przy ul.
Świętego Mikołaja otwarta została
wystawa „Ecce Homo – Oto Człowiek” prezentująca ponad 140
rzeźb sakralnych Romana Śledzia.
(więcej str. 3).

ciej-Uklejowa, Władysław Ukleja,
Kajetan Sosnowski, Jan Lewczuk,
Mieczysław Hofa, Jerzy Grosman,
Liliana Michalska, Sławomir Lewczuk, Wiesława Stachel.
Można było również obejrzeć
wystawę „Marszałek Józef Piłsudski. Honorowy Obywatel miasta
Chełm”. Miłośników nowoczesnego malarstwa zainteresować
mogła wystawa obrazów Janusza
Oskara Knorowskiego pt. „Made
in Poland” (więcej str. 13)
Na trasie nocnego zwiedzania
były także wystawy przygotowane w siedzibie muzeum przy ulicy
Lubelskiej 57. Tutaj z kolei można było oglądać ekspozycję stałą
„Skarby przyrody”. Z kolei nowo
otwarta wystawa pt. „Rzeczy różNa wystawie
„Skarby przyrody”

dza Mariana Derkaczewskiego.
Ofiarował on chełmskiemu muzeum między innymi wiele dokumentów związanych z rodziną
Smorczewskich, właścicieli dóbr
w Żdżannem, kolekcję starych fo-

W tym roku podczas Nocy Muzeów odbyła się promocja działalności naszego muzeum w Warszawie. Na zaproszenie Wyższej
Szkoły Ekologii i Zarządzania w
Warszawie została przygotowana

Nocne zwiedzanie wystawy malarstwa
artystów chełmskich

tografii i pocztówek, zegary, kufry, zbiór medalików i obrazków
dewocyjnych, dwa ornaty, grafiki,
obrazy i rzeźby sakralne, numizmaty, naczynia z ceramiki oraz
szkła, maszynę do pisania „Continental”, aparaty fotograficzne
i gramofon.
Zwiedzający mogli także obejrzeć część ekspozycji „Chełmscy Żydzi. Historia. Pamięć”, na
której przedstawiono fotografie
architektury miasta i mieszkańców pierwszej połowy XX wieku,
fotografie pomników – macew

wystawa czasowa „Plakaty Alfreda Hałasy z kolekcji Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej” (więcej
str. 10).
Ponadto publiczność zaproszona
została na wykład dra Ignacego
Kitowskiego „My wszyscy z niego – rzecz o Władysławie Taczanowskim – przyrodniku, erudycie, ojcu polskiej ornitologii”, zaś
w cześci koncertowej Nocy Muzeów wystąpił zespół Bimber Boys.
W nocnym zwiedzaniu wszystkich wystaw uczestniczyło 3121
osób. A kolejne nocne i bezpłatne

Koncert Bimber Boys

Zwiedzanie wystawy
„Chełmscy Żydzi.
Historia. Pamięć”

ne. Dary do kolekcji Muzeum Ziemi
Chełmskiej”, przygotowana została dla zobrazowanie misji muzeum
ochrony dziedzictwa kulturowego przeszłości dla przyszłości,
w oparciu o eksponaty pozyskane
do zbiorów w ostatnich latach od
osób prywatnych, kolekcjonerów,
pasjonatów historii.
Warto wspomnieć, że dary tworzą ważną część zbiorów muzealnych i udostępniane są na wystawach czasowych. W tym roku po
raz pierwszy przedstawiony został
cenny dar przekazany przez księ-

Foto: Grzegorz Zabłocki (4)

W muzeum przy ulicy Lubelskiej 55 udostępniano wystawę
sztuki barokowej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, zaś
z zakresu malarstwa XX wieku udostępniana była prezentacja dzieł artystów, związanych z
naszym miastem, absolwentów
Akademii Sztuk Pięknych i innych
uczelni artystycznych. Przypomniano tutaj obrazy takich malarzy jak: Simon Mondzain, Kilment Redko, Zenon Waśniewski,
Witold Olpiński, Danuta Boguszewska-Chlebowska, Wanda Po-

z cmentarza żydowskiego, wnętrza Starej Synagogi, dokumenty
z okresu okupacji niemieckiej oraz
inne pamiątki związane z historią,
kulturą i obrzędami Żydów.
Z kolei w budynku muzealnym
przy ulicy Lubelskiej 56A publiczność została zaproszona do zwiedzania wystawy stałej „Powrót do
przeszłości. Dzieje tradycyjnej
kultury regionu chełmskiego” oraz
nowej wystawy czasowej (czynnej do 31 lipca) „Straż Pożarna
w Chełmie w latach 1893–2018”,
którą zorganizowano z okazji jubileuszu 125-lecia Straży Pożarnej
we współpracy z KMPSP w Chełmie.

zwiedzanie już podczas Nocy Kultury, 25 sierpnia. Wtedy w ofercie znajdą się nowo zorganizowane wystawy: „Zofia Artymowska
(1923−2000), Roman Artymowski
(1919−1993) – malarstwo. Prace
z kolekcji rodzinnej”, „Wielkie królestwa chrześcijańskie Nubii” oraz
„Aborygeni Australii”, z cyklu edukacyjnego pt. „Muzealna podróż
przez 6 kontynentów”, pokaz fotografii i eksponatów aborygeńskich
z kolekcji Jadwigi Hadryś oraz
obrazów wykonanych w technice
kropkowej ze zbiorów muzealnych
w Warszawie.
Krystyna Mart
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Chełmscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Stanisław Betiuk

Urodzony 5 maja 1917 roku
Stanisław był jednym z pięciorga rodzeństwa. Rodzina
Betiuków prowadziła gospodarstwo rolne, dzierżawiła
również sady owocowe rodzinie Handelsmanów. Mosze
Handelsman należał do cechu
licznej grupy rzemieślników
chełmskich, prowadził własny
zakład szewski. Rodzina należała do tej części środowiska
żydowskiego, która absorbowała zachodni styl życia, na
co dzień posługiwała się językiem polskim, także ich dzieci
uczęszczały to polskich szkół.
Kontakty między rodziną Stanisława Betiuka i Handelsmanów
były bardzo serdeczne. Przy
sezonowych zbiorach owoców
uczestniczyła nastoletnia Brucha, z czasem młodych połączyła głęboka przyjaźń przeradzająca się w miłość.

Sipo – SS Oberscharführera
Hugo Raschendorfera.
Siostry Handelsman przebywały w kryjówce do lipca
1944 roku. Po wojnie Brucha
przeszła na chrześcijaństwo
i została żoną Stanisława.
Rada ds. Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata przy
Instytucie Pamięci Narodowej
Yad Vashem przyznała odznaczenie Stanisławowi Betiukowi 16 lutego 1984 roku.
Uroczyste wręczenie miało
miejsce w ambasadzie Izraela
w Warszawie.

Stanisław Betiuk.
Kwiecień 1934 rok
jako uczeń Szkoły
Rolniczej

Foto: Archiwum rodziny Lecha i Wiesława Betiuków

„Ten jest z ojczyzny mojej...”
- pod takim tytułem 10 maja,
w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się sesja popularnonaukowa zrealizowana
dzięki staraniom Stowarzyszenia „Aktywna 8”. Spotkanie
zorganizowano dla uczczenia
setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości
oraz podkreślenia znaczenia
działalności
Sprawiedliwej
wśród Narodów Świata – Ireny
Sendlerowej. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem
objęła Agata Fisz, Prezydent
Miasta Chełm.
Spotkanie rozpoczęła impresja teatralna „Bohaterstwo,
które wyszło z cienia” autorstwa Marzeny Boćwińskiej
i Agaty Wojtasiuk ze SP nr 8
w Chełmie. W dalszej części
spotkania, uczestnicy wysłuchali wystąpień: Zygmunta
Gardzińskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Chełm
pt. „Chełm i chełmianie pod
okupacją niemiecką” oraz
Doroty Bidy z Muzeum Ziemi
Chełmskiej, która zaprezentowała sylwetkę I. Sendlerowej
oraz biogramy Sprawiedliwych
z Chełma. Druga część spotkania dotyczyła metod i środków nauczania o Holocauście.
Zagadnienie to przedstawiła
Marzena Boćwińska. Z kolei
Ewa Betiuk i Anna Popielewicz dokonały podsumowania
dorobku pracy z uczniami I LO
o tematyce Zagłady oraz dziejów i kultury Żydów polskich.
W spotkaniu wzięli udział
potomkowie Sprawiedliwych:
Wiesław Betiuk i Jan Dąbski.

Jesienią 1939 roku udało
się uciec na wschód do sowieckiej strefy okupacyjnej
około 2,5 tysiąca chełmskim
Żydom. Wśród nich znalazła
się Cyrla Handelsman (siostra Bruchy). 1 grudnia 1939
roku miała miejsce pierwsza
z wielkich tragedii, która dotknęła bezpośrednio ludność
żydowską Chełma. W brutalny
sposób wypędzono z miasta
ponad 2 tys. żydowskich mężczyzn. Ograbionych uprzednio Żydów zmuszono do ustawienia się w zwartej kolumnie
i popędzono za miasto w kierunku Hrubieszowa na Sokal.
Wielu rozstrzeliwano po drodze, szczególnie starszych,
opóźniających marsz. Policja
niemiecka w trakcie drogi
zmuszała okolicznych chłopów do kopania dołów i zakopywania żydowskich ofiar. Zaledwie garstka przeżyła Marsz
Śmierci, wśród nich znalazł się
Moszko Handelsman. Udało
mu się zbiec w trakcie Marszu
i dzięki pomocy gospodarza
z Białopola bezpiecznie powrócił do Chełma.
W październiku 1940
roku Niemcy zaczęli tworzyć
w mieście getto. Rodzina Handelsmanów otrzymała nakaz
opuszczenia swojego domu
i udała się do nowo przydzielonego przy ulicy Siedleckiej.
Kolejnym bolesnym wydarzeniem dla rodziny była śmierć
matki – Debory. Posiadanie

przez Bruchę Handelsman
arbeitskarty dawało jej możliwość wychodzenie poza wyznaczony teren getta. Wiosną
1942 r. sytuacja zmieniła się
w sposób dramatyczny wraz
z początkiem akcji wysiedleńczych do obozu zagłady
w Sobiborze. W maju 1942
roku Stanisław Betiuk zaproponował rodzinie Handelsmanów schronienie dla
dziewiętnastoletniej
Fajgi
i siedemnastoletniej Bruchy,
a także najmłodszej z sióstr –
Soni. Ta jednak nie wykorzystała tej możliwości ukrywając się z liczną grupą Żydów
w podziemiach kredowych
(wg relacji wielu chełmian nikt
z ukrywających się nie przeżył). Stanisław Betiuk niejednokrotnie wchodził do getta by
dostarczyć żywność pozostającemu w ukryciu, na strychu
kamienicy przy ul. Siedleckiej
– Mosze Handelsmanowi.
Działo się tak do momentu, gdy ukrywający przestał
pojawiać się o umówionych
porach, co jednoznacznie
świadczyło, że zginął. Stanisław Betiuk niósł pomoc także
wielu osobom narodowości
żydowskiej nieznanym z nazwiska. Niestety, Betiukowie
zostali zadenuncjowani przez
sąsiada, co w konsekwencji
skończyło się przeszukaniem
gospodarstwa przez żandarmerię niemiecką w obecności szefa chełmskiego Polizei

Aniela i Feliks
Grzesiukowie

Kolejną niezwykłą historią
rodziny niosącej pomoc i odznaczonej medalem za bohaterstwo jest rodzina Anieli
i Feliksa Grzesiuków z córką

rzeń i kar śmierci wykonywanych na chełmskiej ludności
żydowskiej. Latem 1942 r.
Rachela Gipsz i jej synowie:
Bencjon i Jakub wydostali się
z getta. Feliks Grzesiuk ukrył
ich w piwnicy niedokończonego domu przy Lubelskiej
140. Mimo trudnych warunków egzystencji i ciągłego
zagrożenia (z domem Grzesiuków sąsiadowała rodzina
volksdeutschów) udało się
rodzinie Gipszów dotrwać do
końca okupacji niemieckiej.
Po wojnie Rachela wyjechała
z synami z Polski. Pierwsza
korespondencja z Izraela od
Racheli Drutin (nazwisko po
drugim mężu), przyszła w latach pięćdziesiątych. Po jej
śmierci była kontynuowana
przez synów, którzy kilkakrotnie odwiedzili Chełm. Medal

Aniela Grzesiuk,
Chełm, 1 kwietnia 1937

Adelą. W okresie międzywojennym rodzina państwa Grzesiuków prowadziła sklep przy
ulicy Lubelskiej. Utrzymywała
w związku z tym częste kontakty z rodzinami żydowskimi.
Szczególne więzi łączyły ich
z rodziną Gipszów, którzy mieli swój wkład w kosztach budowy domu przy ulicy Lubelskiej
140. W momencie wybuchu
wojny Adela Grzesiuk-Dąbska
miała zaledwie 13 lat. Zmuszona do pracy przymusowej
w centrum miasta, wielokrotnie bywała świadkiem upoko-

Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata Adela Grzesiuk – Dąbska odebrała w Ambasadzie
Izraela 18 lipca 2000 r.

Grzegorz Czyżyk

Uhonorowanym pośmiertnie medalem Sprawiedliwych
w 2014 r. został Grzegorz
Czyżyk – funkcjonariusz
chełmskiej policji. W okresie
międzywojennym łączyły go
bliskie relacje z Mojżeszem
Icchakiem Fruchtem i jego
drugą żoną Sarą Jehudit. Synowie Mojżesza Fruchta wy-
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historia
gracyjnej udała się w 1947 r.
do Palestyny, gdzie mieszkał
jej wuj – Arie Frucht. Tam
poznała swojego przyszłego
męża – Eli Kaciwa. W 1963
wraz z pięcioletnią córką Nirą
wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Pod koniec życia
została wolontariuszką w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Pragnienie utrwalenia
pamięci, złożenia świadectwa
z czasów Zagłady stały się jej
moralną powinnością. Wielokrotnie próbowała nawiązać
kontakt z rodziną Czyżyków,
udało się to dopiero córce.
Dzięki staraniom Niry Berry
wnukowie Grzegorza Czyżyka 12 sierpnia 2014 r., odebrali
na uroczystości w warszawskiej Synagodze im. Nożyków
medal Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata.

Karolina Denkiewicz

emigrowali z Polski w latach
trzydziestych udając się do
Palestyny, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Południowej
(Brazylii?). Jedna z trzech
córek – Bela Frucht wyszła
za mąż za Izaaka Pereca,
a w roku 1936 urodziła im się
córka Sara. Jesienią 1939 roku
część rodziny Fruchtów, także
mąż Beli – Izaak Perec, podjęli próbę ucieczki do sowieckiej
strefy okupacyjnej. W trakcie
powrotu po żonę i córkę został zamordowany. Bela Perec
wraz z córką Sarą znalazły się
w chełmskim getcie, zamieszkując na tyłach kamienicy przy
ulicy Lubelskiej 25, (własność
rodziny Fruchtów przed wojną). W początkach funkcjonowania getta Bela utrzymywała
się z handlu mąką przynoszoną ze strony aryjskiej, za co
została aresztowana. Dzięki wstawiennictwu Czyżyka
uwolniono ją. O zbliżającej
się ostatecznej likwidacji getta w Chełmie dowiedziała się
5 października 1942 r. Będąc
w ciężkim stanie, dotknięty
postępującą chorobą nowotworową Grzegorz Czyżyk
(bez zgody rodziny), podjął
decyzję o ukryciu Beli wraz
z córką Sarą. Umieszczone
zostały w ziemiance, której
nie opuszczały przez dwa
lata, wielokrotnie pozbawione
opieki, skrajnie wyczerpane. W sierpniu 1944 r. zmarł
Grzegorz Czyżyk, kilka miesięcy później Bela. Sara wyjechała wraz z żydowskim
domem dziecka do Niemiec,
gdzie tworzone były obozy dla

dipisów, (displaced persons),
skąd po otrzymaniu wizy emi-

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie 15
stycznia br. pośmiertnie uhonorowano tytułem Sprawiedliwych kolejnych 19 Polaków,
wśród nich chełmiankę – Ka-

Medal dla bohaterów

Na medalu, który otrzymują Sprawiedliwi wśród Narodów
Świata, widnieje wygrawerowany cytat z Talmudu: „Kto ratuje jedno życie − ratuje cały świat”, (Miszna, Sanhedryn 4:5).
Honorowy tytuł nadawany jest przez specjalną komisję izraelskiego Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem od 1963 roku. Medal przyznawany jest
osobom, które pomagały Żydom przetrwać okres holokaustu,
które z humanitarnych pobudek narażały życie własne i swoich najbliższych. W ich zaszczytnym gronie znajdziemy również chełmian.
rolinę Denkiewicz ps. Wanda.
Wdowa i matka czterech córek zdecydowała się o przyjęciu pod swój dach kobiet
z chełmskiego getta. W grudniu 1942 r. wydzielona dzielnica żydowska przestała istnieć,
Niemcy pozostawili grupę rzemieślników, których umieścili
w utworzonym obozie pracy.
Do Karoliny Denkiewicz zgłosiły się po pomoc uciekinierki z getta, Rywka (znajoma
z czasów przed okupacją)
wraz z koleżanką Lubą Izakson. Zanim zostało przygotowane miejsce do ukrycia,

Dyplom Sprawiedliwy Wśród Narodów
Świata, Jerozolima, 28 III 2000 r.

Foto: Archiwum rodziny Jana Dąbskiego (3)

Feliks Grzesiuk,
lata 20.,
XX wieku

Rywka trafiła do obozu zagłady w Sobiborze. Karolina
Denkiewicz powzięła decyzję
o przyjęciu pod swój dach pozostającej w getcie Luby, tam
przetrwała do marca 1944
r. Z obawy przed groźbą denuncjacji, znalazła jej nową
kryjówkę u kobiety, która
udzielała schronienia krawcowi – Chaimowi Federowi.
Obojgu udało się przeżyć, po
wojnie Luba i Chaim wyjechali
z Polski do Izraela, gdzie się
pobrali. W ceremonii uhonorowania wzięły udział rodziny
ocalonych i Sprawiedliwych.
Syn Luby Feder – Gershon
w przemówieniu mówił „Karolina Denkiewicz uratowała
życie mojej drogiej matce Lubie Feder w czasach zagłady,
ryzykując własnym życiem
i życiem własnej rodziny. Tak
pani Denkiewicz, jak inni polscy bohaterowie, którzy otrzymują dzisiaj te odznaczenia,
wykazali się ogromną odwagą, bohaterstwem i człowieczeństwem pośród jednego
z najciemniejszych rozdziałów
w historii ludzkości. Każdy naród byłby dumny z tak odważnych bohaterów. Wszystkim
im dziękujemy.”
Po okresie okupacji wielu ukrywanych Żydów oraz
osoby, które zdecydowały się
ratować, nie pragnęły rozgłosu, zachowały anonimowość.
Kierowała nimi obawa przed
oceną nieżyczliwych sąsiadów i ciągły strach, który nie
opuszczał ich także w powojennej rzeczywistości. Dopiero
po latach informacje przeniknęły do wiedzy powszechnej
i mogliśmy usłyszeć o ich
heroicznych czynach wobec
bezwzględnej machiny śmierci. Jest to jednak wciąż tylko
cząstka ludzi, którzy wyszli
z cienia. Ich ciche bohaterstwo nie potrzebuje zbędnego patosu. Jednak pamięć
o Sprawiedliwych i wszelkie
formy szerzenia wiedzy o Zagładzie są nam potrzebne, by
historia wróciła do zbiorowej
Pamięci.
Dorota Bida
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k u l t u r a l n y e k spres

Szmul Zygielbojm - pamiętamy
i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce, którego reprezentantem jestem. Towarzysze moi w getcie warszawskim zginęli z bronią w ręku,
w ostatnim porywie bohaterskim” – napisał w jednym ze swoich listów pożegnalnych Szmul Zygielbojm.
Wcześniej niż w Chełmie, bo w przeddzień rocznicy tragicznego zdarzenia,
pamięć Szmula Zygielbojma uczczono
w Warszawie pod pomnikiem jego imienia
przy ul. Marka Edelmana. Tego też dnia
w Żydowskim Instytucie Historycznym
uroczyście otwarto wystawę „Szmul
Zygielbojm. Milczeć nie mogę i żyć nie
mogę”.		
bar

Foto: MZCh

Alfred Hałasa – plakaty

W Noc Muzeów, Muzeum Ziemi
Chełmskiej zaznaczyło swoją
obecność w stolicy. W Galerii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
zaprezentowało zespół plakatów
autorstwa Alfreda Hałasy.
Dział Sztuki Współczesnej i Galeria 72 wzbogacił się na początku ubiegłego roku o cenny
dar w postaci 180 plakatów, które wyszły spod
ręki jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku w sztukach plastycznych.
Alfred Hałasa, syn Ziemi Zamojskiej i absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, od
1975 roku na stałe związany jest z Wydziałem
Wzornictwa Przemysłowego Uniwersytetu Quebec w Montrealu w Kanadzie. Ceniąc sobie
zawartość i doniosłość zbiorów sztuki najnowszej będących pochodną działalności Galerii

Biblionerzy

Z okazji Światowego Dnia Książki Chełmska Biblioteka Publiczna zaprosiła młodzież
z chełmskich szkół do wspólnej zabawy pn.
Biblionerzy. Salę widowiskową ChBP po brzegi
wypełnili miłośnicy książek i sympatycy biblioteki. W rolę prowadzącego wcielił się dyrektor
biblioteki Robert Chełmicki. Uczestnicy turnieju bez trudu rozbili bank nagród - książki i karty prezentowe do salonu Empik. Jednak część
zasług należy przypisać świetnej publiczności,
która okazała się bardzo ważnym dla graczy
kołem ratunkowym. Publiczność również została nagrodzona książkami i słodkimi kuferkami.				
AM

Foto: ChBP

Pretekstem do spotkania z Iwoną Chudobą
- chełmską poetką - było wydanie jej nowego tomiku poetyckiego pt. „na eM”. Autorka
- obecna prezes Chełmskiej Grupy Literackiej - uprawia lirykę refleksyjno-nastrojową,
charakteryzującą się zwięzłością stylu. Pisze
fraszki, haiku, limeryki, wiersze dla dzieci i autorskie „zamiastki”. Na swoim koncie wydawniczym ma już dziewięć książek, ostanie publikacje to: „Odbite w lustrze” (haiku, 2013),
„O, ptaszek na suwaku” (fraszki, 2015), „Biedronkowo” (wiersze dla dzieci, 2016) i „nic się
nie dzieje” (2017).
		
AM

72, artysta postanowił ofiarować chełmskiej
placówce muzealnej zespół prac podsumowujących jego wieloletni dorobek na obczyźnie.
Dzięki tej donacji zbiory muzeum wzbogaciły
się o dzieła graficzne o najwyższych walorach
artystycznych. Wybór – z tej pokaźnej liczby
ofiarowanych prac – 54 obiektów wykonanych
w technice sitodruku, został pokazany w Atrium
budynku WSEiZ w Warszawie przy ulicy Rejtana 16.
Aranżacji wystawy dokonała kurator tego
wydarzenia Jagoda Barczyńska. Wygłosiła ona
również słowo wstępne na wernisażu wystawy,
której otwarcia dokonała Rektor uczelni doc. dr
Monika Madej.
Wystawa jest efektem porozumienia i umowy
o współpracy zawartej między tą niepubliczną
szkołą wyższą a Muzeum Ziemi Chełmskiej.
Jagoda Barczyńska

Himalaista
w bibliotece

Foto: ChBP

Foto: ChBP

Wiersze
Iwony Chudoby

Foto: Jacek Barczyński

W Chełmie Towarzystwo Jana Karskiego i Urząd Miasta Chełm uroczyście uczcili
75. rocznicę śmierci Szmula Mordechaja Zygielbojma. Pod tablicą poświęconą
Zygielbojmowi złożono kwiaty, a Marek
Wieczerzak, skarbnik Towarzystwa Jana
Karskiego w Lublinie, przypomniał najważniejsze daty i fakty z jego życia.
Szmul Zygielbojm odebrał sobie życie
w nocy z 11 na 12 maja 1943 r. na znak
protestu przeciwko obojętności świata
wobec zagłady Żydów. Zanim podjął taką
desperacką decyzję włożył wiele wysiłku
w zaalarmowanie zachodniej opinii publicznej o tym, co dzieje się na terenach
okupowanej Polski. „Milczeć nie mogę

Himalaista Piotr Tomala, uczestnik Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 i akcji ratunkowej na Nanga
Parbat, był długo wyczekiwanym gościem ChBP.
Gość opowiadał o swojej miłości do gór. Mówił też o
zaufaniu do partnera wspinaczkowego, akcji szycia
rozbitego nosa Adama Bieleckiego i decyzji towarzysza wyprawy, Denisa Urubki, dotyczącej samotnego
ataku na szczyt. Publiczność obejrzała także film o
wydarzeniach, gdy wraz z trzema innymi himalaistami brał udział w wyprawie ratunkowej, sprowadzając
bezpiecznie Francuzkę Elizabeth Revol, która wspólnie z Tomaszem Mackiewiczem stanęła na szczycie
„Nagiej Góry” zimą. 		
AM
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t w ó r c y z i em i c he ł ms k i e j
Słowo o Bronisławie Fastowiec

Poetka z Kamienia
W sobotę, 9 czerwca 2018 roku,
w Kamieniu, mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, przyjaciele, znajomi,
chełmscy literaci oraz najbliższa
rodzina zebrali się w miejscowej
świetlicy. Wspólnie uczcili pamięć
zmarłej przed czterema laty poetki
- Bronisławy Fastowiec.

Bronisława Fastowiec
A kiedy mnie już nie będzie

niu działalności gospodarczej. Ciężka praca, zajęcia
domowe i wychowywanie dzieci nie odebrały jej chęci poznawania świata i ludzi. Najlepszym sposobem
były książki. Z nich czerpała rozległą wiedzę z zakresu sztuki, historii i literatury.
Dość późno obudziła w sobie poetycki talent. Nagromadzone przez lata emocje znalazły nareszcie
ujście w wierszach, które stały się nowym głosem jej
duszy. W wieku 54 lat, nakładem własnym, wydała
pierwszą poetycką książkę pod tytułem Moim dzieciom. Podjęła w niej próbę „porządkowania przeszłości poprzez świadomy zwrot ku wartościom chrześcijańskim, które stanowiły pełne miłości przesłanie
matki-poetki”. Jej spóźniona lecz niezwykła aktywność twórcza sprawiła, że wkrótce stała się zananą
postacią środowiska literackiego Lubelszczyzny.
W 1997 roku otrzymała odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, a w 2004 roku została przyjęta do
Związku Literatów Polskich. Była laureatką kilkudziesięciu poetyckich konkursów. W 2010 roku, za twórczość literacką, otrzymała chełmską Nagrodę im.
Kazimierza Andrzeja Jaworskiego.
W ciągu 10 lat ukazało się 11 publikacji Bronisławy
Fastowiec. Wśród nich: Wiersze i wierszyki (1991),
Ziemio…! z Ciebie jest wszystko (1992), Pod jarzębiną (1992), Zdążam do Ciebie Boże (1992), Tęcza
Dzieciństwa (1993), KRESY, KRESY (1994), Ścieżek złoty piach (1996), Wiersze (2002), ZOSTANĘ
W SŁOWACH I W TĘCZY (2006). Ostatni poetycki

A kiedy mnie już nie będzie
to nic się przecież nie zmieni
spadnie śnieg albo deszcz
i liść pożółknie w jesieni
A gdyby to była wiosna
ulepi gniazdo jaskółka
wilga zaśpiewa „so fi ja”
zakuka na szczęście kukułka
Kwiaty też będą pachniały
i trawa się zazieleni
bo kiedy mnie już nie będzie
to nic się przecież nie zmieni
Twórczość Bronisławy Fastowiec to ciągłe poszukiwanie sensu ludzkiego życia i próba zrozumienia
własnej postawy wobec świata. Obdarzona ogromną
empatią wobec drugiego człowieka pragnęła poznawać go takim, jakim jest i marzyć, jakim być powinien.
Pozostawiła wiersze – trwały ślad na zawsze odciśnięty w dorobku kulturowym Lubelszczyzny, zaś
Kamień miał to szczęście, że stał się jej miejscem
przeznaczenia:
Mogę wzdychać do Siennicy
ale Kamienia nie rzucę
w nim na zawsze pozostanę
bo w nim piosenki wnukom nucę
Bronisława Fastowiec była i pozostanie ozdobą
kamienieckiej ziemi.
Waldemar Taurogiński

Foto: Beata Niańko (2)

Spotkanie wspomnieniowe rozpoczęli uczniowie
klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Strachosławiu, którzy pod kierunkiem Beaty Kołosińskiej
i Roberta Gałana przygotowali program poetyckomuzyczny oparty na tekstach poetki. Uczestników
spotkania uroczyście przywitała Joanna Jabłońska,
Sekretarz Gminy Kamień. O niezwykłej mamie-poetce opowiadała córka Monika Smoczyńska. Z kolei
Henryk Radej, wspominając kilkunastoletnią znajomość z Panią Bronią, zademonstrował głos poetki
z archiwalnego zapisu audycji radiowej prezentowanej w 2010 roku przez regionalną rozgłośnię Polskiego Radia w Lublinie. O bliskiej przyjaźni, jaka łączyła
dwie poetki-sąsiadki, opowiedziała wierszem Halina
Graboś, zaś Urszula Jawornicka, kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kamieniu z siedzibą w Strachosławiu, przybliżyła aktywność czytelniczą Bronisławy Fastowiec oraz pomoc biblioteki w przepisywaniu jej rękopisów. W trakcie spotkania, w imieniu
zebranych, trzyosobowa delegacja złożyła wiązankę
na grobie poetki. Na zakończenie wystąpiły zespoły
Koral i Rosa.
Bronisława Fastowiec, z domu Chodun, urodziła
się 20 sierpnia 1937 roku w Browarówce koło Siennicy Różanej, w powiecie krasnostawskim. Tam
spędziła dzieciństwo. W 1955 roku ukończyła Li
ceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły
w Krasnymstawie. Po szkole średniej podjęła pracę w Domu Książki w Krasnymstawie, a następnie
w Wydziale Finansowym Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Krasnymstawie. Później pracowała w Hotelu Garnizonowym w Lublinie, Wytwórni
Pasz w Motyczu i Wytwórni Przemysłu Paszowego
w Puławach z siedzibą w Krasnymstawie. Po wyjściu
za mąż w 1958 roku zamieszkała wraz z mężem
Jerzym Fastowcem w Lublinie. Po kilku miesiącach
młodzi małżonkowie przenieśli się do Mołodutyna,
a po roku zamieszkali na stałe w Kamieniu. Wkrótce na świat przyszła córka Monika, a pięć lat później
syn Jerzy-junior. Przez wiele lat, aż do emerytury,
Bronisława Fastowiec wspierała męża w prowadze-

tom Zapachniało różą (2011), zawiera wybór wierszy
poświęconych ziemi krasnostawskiej, a w szczególności ukochanej Siennicy Różanej – ziemi utraconej,
do której często wracała w swoich wierszach i wspomnieniach.
Popołudnie wspomnień było także okazją do zaprezentowania monografii pt. Bronisława Fastowiec.
Poetka z Kamienia wydanej w ramach serii wydawniczej „Portrety Twórcze Chełmskich Literatów”.
Książka zawiera obszerną biografię poetki, próbę
omówienie jej twórczości oraz wybór wierszy, w tym
wierszy dla dzieci. Jeden z rozdziałów, zatytułowany
Pani Bronia od listów, odsłania część bogatej korespondencji Bronisławy Fastowiec, jaką prowadziła
z wieloma osobami. Do najciekawszych z pewnością
należała wymiana korespondencji z autorką Cudzoziemki Marią Kuncewiczową.
Mąż Jerzy Fastowiec, rodzina i wydawca złożyli
serdeczne podziękowanie Radzie Gminy i Wójtowi
Gminy Kamień Romanowi Kandziorze za finansowe
wsparcie wydania tej publikacji.

12

Konkurs literacki „40 Pokoleń”
Muzeum Historii Polski ogłasza
konkurs literacko-edukacyjny
„40 Pokoleń”. Celem konkursu
jest przygotowanie tekstów dla
dzieci, które zostaną wydane
w formie książkowej. Na autorów
zwycięskich prac czekają nagrody
pieniężne.

Zadaniem konkursowym jest napisanie
i zgłoszenie niebeletrystycznych tekstów
rozwijających trzy następujące zagadnienia:
1. Co to jest historia, jakie są podstawowe typy źródeł historycznych,
czym zajmuje się historyk?
2. Jak kształtowały się granice Polski od Mieszka I po rok 1945? – przyczyny i skutki zmian terytorium.
3. Kto ty jesteś? – język, godło,
barwy narodowe, hymn, polski kod
kulturowy.
Uczestnik może zgłosić maksymalnie
trzy prace, po jednej z każdego zakresu
tematycznego.
Tytuł konkursu, „40 Pokoleń” nawiązuje do faktu, że na 1000-letnie dzieje
Polski złożyło się życie tylu właśnie generacji. Posługiwanie się kategorią pokolenia pomaga wyjaśnić dzieciom, czym
jest ciągłość historyczna i jakie elementy
symbolizują przynależność do wspólnoty. Teksty, które trafią do dzieci w wieku
wczesnoszkolnym (6–9 lat), przygotują je
do poznawania skomplikowanych dziejów
naszego kraju. Książeczki powinny nieść
treści poznawcze zgodne z prawdą historyczną i zarazem podawać je w atrakcyjnej, niebanalnej formie.

Co było nośnikiem pamięci, zanim wynaleziono komputery? Jakie adresy widniały na listach wysyłanych do Polski 80,
180 czy 800 lat temu? Gdy grają hymn
narodowy, dlaczego stajemy na baczność? – to pytania, które stawiają dzieci. Na te i podobne zagadnienia powinny
znaleźć odpowiedzi w nadsyłanych publikacjach.
Konkurs ma charakter otwarty ‒ może
w nim wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany jeden zwycięzca w każdym
z trzech obszarów tematycznych.
Na autorów czekają 3 nagrody po 7000
złotych każda.
Termin nadsyłania prac upływa 7 września 2018 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 3 grudnia 2018 roku.
Wydruk w jednym egzemplarzu wraz
z jego wersją elektroniczną na nośniku
(w formacie edytowalnym: doc, docx, rtf
lub odt) oraz Kartę Zgłoszeniową należy
przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście
na adres:
Muzeum Historii Polski
ul. Mokotowska 33/35
00-560 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs „40 Pokoleń”
Szczegółowe informacje (regulamin,
kwestionariusz zgłoszenia do konkursu)
znaleźć można na stronie internetowej
www.muzhp.pl.

Znamy Hasło Niedźwiadka

Foto: ChBP

P

onad 60 haseł zgłoszonych przez 38 osób
walczyło o zwycięstwo
w konkursie Hasło Niedźwiadka. Do udziału w zmaganiach konkursowych zaprosili:
Chełmskie Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych, Chatka Niedźwiadka oraz Chełmska Biblioteka Publiczna im.
Marii Pauliny Orsetti.
Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie oryginalnego hasła będącego kontynuacją tekstu inspirowanego
legendą Longina Jana Okonia
o białym niedźwiedziu.
„Od pogańskich czasów
mieszkam w chełmskiej kredowej jaskini. Zawsze żyłem w
zgodzie z mieszkańcami miasta położonego nad Uherką.
Dzisiaj – tak jak przed wiekami
– nazywają mnie Bieluchem.
Bielą swego futra rozjaśniam
pełne tajemnic korytarze kredowych podziemi. Spełniam
marzenia wszystkich chełmian
i przyjezdnych, którzy wypowiedzą magiczne hasło: ...”.

Uczestnicy konkursu bardzo dobrze poradzili sobie
z takim wyzwaniem. Jury,
któremu przewodniczył Longin Jan Okoń zdecydowało,
że nagrodę główną otrzyma
hasło - „Kto Chełma progi w
dobrej wierze przekracza,
tego niedźwiedź Bieluch swą
opieką otacza”.
Dodatkowo jurorzy wyróżnili hasła: „Zawsze i wszędzie Chełm bliski mi będzie.”,
„Bieluch radzi, chwytaj chwilę,
Jedź do Chełma - tu najmilej.”.
Przyznano też wyróżnienie
specjalne za hasło: „Chełm

to miasto młode duchem, warto zwiedzić je z Bieluchem”.
Swoje wyróżnienie przyznał
też Longin Jan Okoń, któremu
do gustu najbardziej przypadło
„Komu miłe są atrakcje, niech
odwiedza Chełm w wakacje.”
Uroczyste wręczenie nagród laureatom miało miejsce
11 czerwca. Zwycięskie hasło będzie wykorzystywane
do promocji miasta i podczas
różnych miejskich imprez,
a na stałe zostanie wypisane
w Chatce Niedźwiadka – kawiarence przy miejskim deptaku.		
(sad)

różności
Nasz felieton

Życie z piekłem
w środku

Film Alicji Albrecht „Piosenka finałowa” odebrałam bardzo osobiście i dwubiegunowo.
Ambiwalencja w moim odbiorze jest chyba
naturalna, bo widziałam w tym obrazie Wojciecha Młynarskiego - cudownego, obezwładniającego talentem i intelektem, ale widziałam
też despotę i narcyza przekonanego o swoim
geniuszu. Zapatrzonego w siebie, chłodnego
ojca i męża.

Oba te oblicza były prawdziwe, ale oba bezwzględnie uwikłane w straszną chorobę. Znam ją niestety z bliska, choroba
afektywna dwubiegunowa (ChAD) to choroba głowy i duszy.
Film pokazał głównie jedną jej stronę, czyli epizody związane
z tzw. „wyżem” choroby. To poniekąd „dzięki” tej stronie właśnie,
mamy zaszczyt dotykać twórczości Młynarskiego, jego kunsztu
i niezwykłego talentu. Wyż w ChAD to niesamowite zdolności,
kreatywność, pracowitość, niezwyczajna witalność, pomysłowość i twórczość. To także ogromne poczucie mocy, własnej
wspaniałości, a jednocześnie małości innych, często arogancja
i traktowanie ludzi z wyższością czy oziębłością. Szczególnie
najbliższych. I to ta część życia pana Wojtka dotknęła mnie najbardziej.
Słuchałam Agaty, Pauliny i Janka Młynarskich ze smutkiem,
bo choć byli wdzięczni, że mogli mieć takiego tatę, poznawać
z bliska najwybitniejszych polskich twórców, to… jest to perspektywa dorosłych. Jako dzieci tęsknili za tatą, który uciekał od nich
w twórczość, wymagał zbyt wiele, szalał i wiem to na pewno…
niejednokrotnie urządzał piekło w domu, w którym każde dziecko pragnie bezpieczeństwa. Huśtawka w ChAD to przeciwieństwo bezpieczeństwa, to obłęd krzyku z powodu drobnej rzeczy,
a za chwilę nieadekwatny zachwyt nad nią. To pochwalenie za
coś i za chwilę za to samo awantura i ukaranie.
Nie zgadzam się w jednym z panią Alicją. Dzieci nie potrzebują siedzieć przy jednym stole z Jerzym Derflem, Ewą Bem czy
Marylą Rodowicz. Dzieci chcą w parku porzucać z tatą patykiem,
chcą posiedzieć mu na kolanach i posłuchać „Kota w butach”.
Chcą, żeby już nie krzyczał na nie… I potrzebują, żeby był.
Z drugiej strony bolało mnie też ogromne cierpienie pana Wojtka. Jak bardzo ta choroba targa człowiekiem wie tylko ten, kto
jej dotknął. Ktoś kiedyś powiedział, że ból psychiczny jest nieporównanie gorszy od fizycznego. Sam bohater nie chciał mówić
o nieodłącznych w ChAD fazach depresji, w których zabierano
go do szpitala na długo. To wtedy cierpi się najbardziej.
Po raz kolejny duże dzięki DKF, że mogłam obejrzeć dokument o jednym z najwybitniejszych tekściarzy. To oprócz smutnych refleksji była też niezwykła uczta najlepszej polskiej muzyki
tamtych lat.
I niezwykła lekcja, że za geniusz i wyjątkowość płaci się czasem ogromną cenę. 		
Katarzyna Józefacka
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w y s tawa
Janusz Oskar Knorowski Made in Poland, czyli…

…jak przełożyć betonowy płot na język malarstwa

Knorowski jest wychowankiem Michała Byliny,
Wiesława Szamborskiego
i Adama Myjaka – zasłużonych pedagogów warszawskiej ASP oraz wybitnych przedstawicieli sztuki
przemawiającej językiem
figuracji. Wzorem swych
mentorów, od początku kariery nawiązywał do zjawisk
świata postrzegalnego, wybierając te jego fragmenty,
które najbardziej go uwiodły. Tworzył kadry malarskie, przenosząc i interpretując na płaszczyźnie płótna
stada kruków, złociste zboża, iglaste sosny i świerki,
bruzdy zaoranej ziemi, kołysane wiatrem liście trzciny i tataraku, wielobarwne
pasiaki róż spod Końskowoli, bezkresne – pozbawione
horyzontu – wody Bałtyku, których powierzchnię
przerywa linia falochronów.
Czasami przedstawienia te
nawiązywały niemal wprost
do swego pierwowzoru, innym razem stawały się odległym – zbliżonym do znaku – przełożeniem formy na
wypowiedź malarską. To co
łączyło każdy z tych utworów, to otwarta – dająca się
wyobraźnią przesunąć poza
obszar płótna – kompozycja, robiąca wrażenie fragmentu wyciętego ze znacznie większej całości.
Tematem wiodącym, który zdominował wszystkie
pozostałe, stały się „Brzozy” – motyw sprowadzony
do roli logo artysty, nieprzerwanie obecny w jego
sztuce od prawie trzydziestu lat. Artysta ogranicza
się do malowania jedynie
pni drzew, których na dzień
dzisiejszy powstało już setki, jeśli nie tysiące egzem-

plarzy. Smukłe (wysokości
blisko 2,5 metra i więcej),
o zróżnicowanej grubości
kolumny drzew, wyróżnia
biało-czarne lub utrzymane
w różnych tonacjach szarości opracowanie o graficznym niemal rysunku. Eksponowane jako rozbudowane
poliptyki, tworzą wielometrowe rytmiczne układy,
w
których
biało-czarne okazy wysuwają się
optycznie do przodu, te
zaś w różnych odcieniach
popielatości, uchylają się
jakby w głąb. Chełmski pokaz przedstawia 87 takich
malarskich utworów, które łącznie kreują pokaźną,
efektownie się prezentującą ścianę brzozowego lasu.
Knorowski brzozy nie tylko

maluje, ale też sadzi, pielęgnuje, otacza nimi swoją
pracownię. One zaś – jako
pozostające „pod ręką”
modele – wdzięcznie mu
pozują, stając się obiektem
codziennych myśli, spostrzeżeń i adoracji.
Do repertuaru szeroko
czerpiącego z urody tego
świata, doszły jeszcze bociany krążące po panoramicznych ekranach płócien.

Tłem tych założeń kompozycyjnych jest jednolicie naniesiony błękit lub
niebo w kolorze nasyconej
ultramaryny. Same ptaki
przyjmują wizualną postać
symbolu tak pożądanej
przez wszystkich wolności.
W galeryjnej przestrzeni
ich okazy szybują po malarskim panneau o wymiarach 1,30 x 6 m.
Geografia naszego kraju
określa zasięg inspiracji dla
dzieła artysty. Polska ziemia, nasza woda, rodzima
fauna i flora, oddają obraz
autora wrażliwego na znajome kształty, zapachy,
rodzaj światła, zależny od
pór roku koloryt. Opowieść
o rodzimej przyrodzie zdaje się potwierdzać słowa
Cezanne’a, który mówił, że
natura nie oferuje niczego trwałego, rozpływa się
w naszych oczach, jest chaotyczna i ulotna.
Tytuł wystawy Made in

podróżując samochodem
po kraju, zaobserwował
niepokojącą praktykę stawiania betonowych płotów,
tworzenia podziałów, widokowych barier zanieczyszczających nasz krajobraz.
Artysta, który dotychczas
budował przyjazną wizję
natury ujętą w sensualny
malarski obraz, stworzył
serię opracowań odwołujących się do postępującej
degrengolady estetycznej
naszego otoczenia.
Produkowane na masową skalę betonowe przęsła
ogrodzeń, co rusz ubogacone nowymi wzorami łączącymi różne style i mody, jak
papierek lakmusowy ujawniają nasz smak estetyczny
i upodobanie do kiczu.
Zdobnictwo
sięgające
po ornamenty osadzone w
różnych epokach dziejów
sztuki, łączy je w sposób
amatorski i przypadkowy.
Przeniesienie historycznych

Solidarności, które przypadły na wczesną młodość
artysty. Zamknięci z myślami, pytaniem o credo i intencje artysty, staramy się
rozwikłać jego przesłanie,
znaleźć klucz do przekazywanych wartości. Pojawiają
się wątpliwości, czy ta, raz
werystycznie, a innym razem bardziej po malarsku
rozegrana opowieść o betonowych płotach, jest tylko
próbą uświadomienia nam
brzydoty tych nagminnie
stosowanych ogrodzeń, czy
też zawiera podtekst o wymiarze głębokiej metafory.
Szczególnie w dobie szerokich podziałów, konfliktów,
powstawania koterii, gubienia po drodze przyjaciół,
niepewności jutra, idea malowania ogrodzeń zdaje się
kreować kontekst o zupełnie innym – czysto ludzkim
– wymiarze.
Janusz Oskar Knorowski
(ur. 1964 w Częstochowie)

Poland odnosi się do projektu, nad którym malarz pracuje od trzech lat. Utwory
należące do tego cyklu, to
rodzaj malarskiej interwencji i społecznego zaangażowania autora, który z obawy o urodę i integralność
naszego pejzażu, eksponuje betonowe ogrodzenia coraz nachalniej wkraczające
w naszą publiczną przestrzeń. Knorowski wiele

wzorów w postaci betonowych odlewów, zniekształca
i wulgaryzuje dorobek czasów minionych. Malując je w
skali 1:1, Knorowski wzywa
do opamiętania. Z pełną determinacją tworzy pokaźne
– ciągnące się wzdłuż ścian
galerii – instalacje, które
działają jak zapory obronne tarasujące dostęp do
wygrodzonej przestrzeni.
Szare, zbudowane z segmentów, pokryte liszajami,
z napisami naśladującymi
uliczne graffiti, działają na
odbiorców niemal klaustrofobicznie. Flagi narodowe, zadymione na czarno przęsła murów, treści
napisów je pokrywających,
swą proweniencją sięgają
początku lat osiemdziesiątych – czasów pierwszej

jest nie tylko jednym z najznamienitszych
malarzy
średniego pokolenia, ale
również
utalentowanym
muzykiem i współzałożycielem (wraz z Muńkiem
Staszczykiem)
zespołu
punkowo-rockowego T.Love, którego był pierwszym
gitarzystą w latach 1981–
1987. Po 2000 roku powrócił na chwilę do aktywności
muzycznej, podsumowanej
otrzymaniem na Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu
platynowej płyty za album
„Love Love Love, the Very
Best of T.Love” z tytułowym
utworem jego autorstwa.
Do obejrzenia wystawy
muzeum zaprasza do 31
lipca.

Foto: Grzegorz Zabłocki (3)

W Galerii 72 Muzeum
Ziemi Chełmskiej
otwarta została niecodzienna wystawa,
której autorem jest
Janusz Oskar Knorowski – profesor
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Ekspozycja zaskakuje odbiorcę swą
monumentalnością,
nasyceniem i totalnym niemal zawłaszczeniem galeryjnych
ścian na rzecz sztuki
obrazu.

Jagoda Barczyńska
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BRONISŁAWA
FASTOWIEC.
POETKA Z KAMIENIA
autor: Waldemar Taurogiński
format: 24x17
rok wydania: 2017
oprawa twarda
ilość stron: 160
wydawca: Wydawnictwo TAWA
Wydawnictwo TAWA, trzecią publikacją z cyklu „Portrety Twórcze Chełmskich
Literatów”,
przypomina
życie i twórczość poetki z
Kamienia k. Chełma – Bronisławy Fastowiec. Monografia autorstwa Waldemara Taurogińskiego ukazuje
w odświętnej, edytorskiej
szacie, dorobek literacki
Poetki, która przez całe
życie poszukiwała oparcia
w rodzinie i w wierze, i dla
której te wartości stały się
treścią i motywem twórczej inspiracji.
Czytelnik w książce odnajdzie szczegółowy życiorys
Poetki, analizę jej twórczości, przykłady bogatej korespondencji oraz wybrane
wiersze, w tym wiersze dla
dzieci. Całość dopełniają
fotografie rodzinne.

MY PIERWSZA
BRYGADA. POLSKA
DROGA
DO NIEPODLEGŁOŚCI
autor: praca zbiorowa
format: 24x17
rok wydania: 2018
oprawa: miękka
ilość stron: 88
wydawca: Wydawnictwo TAWA
Publikacja wydana na zlecenie Bursy Międzyszkolnej
Nr 2 w Zamościu, jako pokłosie ogłoszonej przez tę
niezwykle prężną zamojską

c he ł ms k i r y ne k w y d a w n i c z y
placówkę opiekuńczo-wychowawczą konkursu literackiego pt. „ My Pierwsza
Brygada. Polska Droga do
Niepodległości”.
Książka
zawiera prace (wiersze,
opowiadania, komiks) nadesłane przez wychowanków
burs i internatów z różnych
miejscowości kraju. Chełmskie wydawnictwo TAWA
wraz z Książnicą Zamojską
było współorganizatorem
tego konkursu.

na eM
autor: Iwona Chudoba
format: 21x13
rok wydania: 2018
oprawa: miękka
ilość stron: 24
wydawca: Wydawnictwo TAWA
Tym razem chełmska poetka postanowiła zabrać czytelników w podróż do przeszłość, w głąb serca, by
poszukać zapachu miłości
– „świeżo skoszonej trawy
i niedokończonego wiersza”. Bohaterka tych utworów, teraz „bez warkoczyków i harcerskiej lilijki”,
wciąż czuje ciepło ogniska
i dotyk dłoni, której nie
chciałaby już wypuścić.

Eros w krainie
snów
(antologia)
format: 2x15
rok wydania: 2018
oprawa: miękka
ilość stron: 48
wydawca: Wydawnictwo TAWA
Antologia jest wyborem
najlepszych wierszy nadesłanych na XI Ogólnopolski
Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka – Siedliszcze
2017. Laureatką tej edycji
konkursu została Lubuszan-

ka Renata Beata Diaków
z Nowogrodu Bobrzańskiego, zaś dwa równorzędne wyróżnienia otrzymali:
Marcin Jurzysta z Torunia
i Wojciech Roszkowski
z Tykocina. Nagrodę Główną i wyróżnienia wręczono
w trakcie Siedliskiej Biesiady Literackiej 21 maja br.

Wokół Szkolnej 2
autor: praca zbiorowa
format: 24x17
rok wydania: 2018
oprawa: miękka
ilość stron: 256
wydawca: Wydawnictwo TAWA
Obszerna monografia wydana z okazji 90. rocznicy
powstania Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej.
Bogato ilustrowane dzieje
szkoły obejmują głównie
ostatnie 10 lat funkcjonowania placówki oświatowej (osiągnięcia uczniów,
najważniejsze wydarzenia,
w tym realizacje programów edukacyjnych, finansowanych ze środków EFS).

CZAS PRZEMIJA
– HISTORIA
POZOSTAJE. Ochotnicza Straż Pożarna
w Hańsku 1928-2018
autor: praca zbiorowa
format: 24x17
rok wydania: 2018
oprawa: miękka
ilość stron: 104
wydawca: Wydawnictwo TAWA
To historia bogatej działalności Ochotniczej Straży
Pożarnej w Hańsku w latach 1928-2018. Publikacja prezentuje najważniejsze inicjatywy społeczne
tej organizacji oraz ludzi
zaangażowanych w ich realizację.

Szalom Chełm
Tradycyjne hebrajskie utwory, ale także przedwojenne
szlagiery i autorskie kompozycje – to wszystko znajdziemy na nowej płycie zespołu
Szalom Chełm pt. „Cały świat
to jeden wielki Chełm”. W najbliższych tygodniach muzycy
koncertują jeszcze w Polsce,
ale już jesienią wyjeżdżają do
Izraela.
Zespół w 2013 r. założył
Mariusz Matera. Do współpracy zaprosił kolegów-muzyków.
Na skrzypcach gra Krzysztof
Kostrubiec, na gitarze Dariusz
Tokarzewski, a na kontrabasie Marian Skiba. Na pianinie
- z czasem - Krzysztofa Jasiuka zastąpił Michał Słomiński,
a na klarnecie – Sławomira
Piędzię – Mariusz Narolski.
Szalom Chełm coraz więcej koncertuje. - Gramy w bardzo różnych miejscach i dla
różnej publiczności – mówi
Mariusz Matera. - Niejednokrotnie graliśmy np. dla seniorów, ale i dla tzw. trudnej
młodzieży. Występujemy na
dużych plenerowych imprezach i w małych kościółkach.
Wszędzie jesteśmy witani
z sympatią, bo ta muzyka ma

w sobie coś takiego, że staje
ponad wszelkimi podziałami.
To taka muzyka, która niesie
za sobą pozytywną energię.
Sprawia, że dłonie układają
się do klaskania, a nogi same
chodzą. Ta muzyka, to język
duszy. Gdziekolwiek śpiewamy, ludzie reagują tak samo
pozytywnie.
Jak dotąd, zespół w najdalszą koncertową trasę udał
się do Petersburga. Jednak w
tym roku przed nimi jeszcze
dalsza podróż. - We wrześniu jedziemy do Izraela. Do
udziału w swoich koncertach
zaprosił nas izraelski muzyk
Moshe Lahav z The Big Tish”
- zdradza Matera. - Dla nas to
będzie prawdziwa podróż do
źródła. Wielkie duchowe przeżycie, na które z niecierpliwością czekamy.
(sad)

Fonograficzny debiut
Długo i cierpliwie musieli
czekać fani Rdzy na pierwszą
płytę grupy. Ale w końcu jest!
Po 35 latach zespół świętuje swój fonograficzny debiut.
Krążek na razie nie trafił do
sklepów muzycznych, ale
można go kupić podczas koncertów.
Zespół Rdza powstał w
1981 roku w Chełmie. Aktywnie działał ponad dekadę,
podbijając w tym czasie rasowym rockiem serca fanów
i zdobywając liczne laury na
festiwalach i przeglądach.
Po tym czasie drogi muzyków rozeszły się, a fanom na
otarcie łez pozostały jedynie
amatorskie nagrania zrobione
podczas dotychczasowych
występów.
2009 roku Rdza reaktywowała się i zaczęła znowu
koncertować. Muzycy coraz
poważniej zaczęli też myśleć
o nagraniu swojej pierwszej
płyty. Materiał był gotowy
od dawna. Chodziło bowiem
o to, aby na krążku znalazły
się kawałki z lat 80. Tak też
się stało. Nagrana w Studio

Squat i wydana w tym roku
płyta, to zapis twórczości zespołu właśnie z tego okresu.
Wszystkie utwory powstały
w latach 1984-89 i trafiły na
płytę w prawie niezmienionych
aranżacjach. Do studia zespół
wszedł w składzie: Krzysztof
„Żaba” Kostrubiec (gitary),
Jarosław „Baba” Bataszew
(instrumenty
klawiszowe),
Wojciech „Młody” Romański
(gitara basowa), Mariusz Matera (śpiew) i Tomasz Jeleń
(perkusja). Autorami muzyki
są członkowie grupy. Oni też
napisali niektóre teksty. Pozostałe – z wyjątkiem „Golgoty”
autorstwa A Polewskiego i W.
Wojno – specjalnie dla zespołu napisali Zdzisław Karpiński
i Jeremi Kostrubiec.
(sad)

Materiał promocyjny sponsora głównego wydania - PGO CHEŁM
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Festiwal Kolory Muzyki
Od 20 lipca do 4 sierpnia,
w ciągu trzech następujących po sobie wakacyjnych
weekendów, po raz kolejny
będziemy bawili się podczas
Kolorów Muzyki. Gwiazdami tegorocznego festiwalu
będą: Cleo, Sarsa, Andrzej
Piaseczny, Kasia Kowalska
oraz Ms. Obsession.

W programie znajdą się również
dwie zupełnie nowe imprezy. - Przygotowujemy dwa wydarzenia, które
z uwagi na różnorodność gatunków
muzyki, znakomicie wpiszą się w ideę
festiwalu. Chcemy, aby imprezy te jak
najbardziej angażowały publiczność
i przynajmniej w części opierały się na

lokalnych muzykach – mówi Małgorzata Paździor-Król, dyrektor Chełmskiego Domu Kultury odpowiadającego za
realizację Festiwalu Kolorów Muzyki.
Pierwszym z tych wydarzeń będzie,
planowana na 21 lipca, biesiada pn.
„Reczka, Rzeczka i Poleczka”, która
będzie miała charakter rodzinnego pikniku utrzymanego w stylu folkowo-ludowym. Występom kapel towarzyszyć
będzie m.in. degustacja polskich specjałów kulinarnych, stoiska z twórczością ludową, gry, konkursy i zabawy.
Z pomocą tancerzy Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Chełmskiej uczestnicy
będą mieli okazję poznać podstawowe kroki polskich tańców ludowych.
Nie zabraknie też tradycyjnych zabaw
dla najmłodszych. Gwiazdą wieczoru

Program festiwalu
Weekend I (Park Miejski)
20 lipca – piątek:
- Andrzej Piaseczny
21 lipca – sobota:
„Reczka, Rzeczka i Poleczka”
- Rokiczanka, Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej, Kapele Ludowe

będzie Rokiczanka, jeden z najpopularniejszych polskich zespołów ludowych.
Kolejną nową imprezą będzie Retro Potańcówka „Pardon, to tu?”, która 28 lipca przeniesie nas w barwne
lata dwudzieste i trzydzieste ubiegłego wieku sprawiając, że przez chwilę
poczujemy się jak w międzywojennym
Chełmie. Do tańca przygrywać będzie

nowo powstała chełmska Orkiestra
z Kina Corso złożona w większości z
muzyków, których pamiętamy z pro-

Kolorowe Lato w Mieście

Lada dzień rozpocznie się tegoroczna edycja Kolorowego Lata w Mieście. Przez całe wakacje Młodzieżowy Dom
Kultury proponuje dzieciom i młodzieży atrakcyjne imprezy
i warsztaty. Do tego zaprasza na dwa festyny.
Wspólna zabawa na rozpoczęcie wakacji planowana jest
w parku miejskim przy Kamenie 25 czerwca. Z kolei festyn
na pożegnanie wakacji odbędzie się 30 sierpnia. Pomiędzy
tymi dwoma imprezami także czeka wiele zabawy. Latem
nie zabraknie wycieczek do interesujących miejsc. W tym
roku będzie ich wyjątkowo dużo, bo aż 14. Dzieci wybiorą
się m.in. do Krainy Rumianku i Młyna Hipolit. Odwiedzą też
wioski zabaw, mini-zoo, Zoom Natury i wioskę Gotów.
Co poza tym? Warsztaty: modelarskie, teatralne, taneczne, kulinarne i plastyczne. Coś dla siebie znajdą także
amatorzy robótek ręcznych i muzycznych zabaw. Będzie
bookcrossing pod chmurką i piknik bębniarski, a także zwiedzanie komendy policji.
Szczegóły na stronie internetowej www.mdk.echelm.pl
i na plakatach.				
(sad)

Muzyka i filmy

Podczas wakacji ChDK zaprasza na seanse kina letniego
i koncerty pn. Muzyczna Studnia. Produkcje filmowe będzie
można oglądać w każdy czwartek na dziedzińcu Muzeum
Ziemi Chełmskiej przy ulicy Podwalnej. Wakacyjna atmosfera z gwiazdami i leżakami zapewniona. Natomiast w piątki - z wyjątkiem tych, podczas których będzie odbywał się
Festiwal Kolory Muzyki – zarezerwowano czas na koncerty
przy studni na pl. Łuczkowskiego.

Wieczór Bieszczadzki

Już po raz ósmy ChDK zaprasza miłośników piosenki turystycznej, poezji śpiewanej, a przede wszystkim
sympatyków wspólnego biesiadowania na VIII Wieczór
Bieszczadzki. Pierwszego dnia (23 czerwca) odbędzie się
Festiwal Piosenki Turystycznej i Poetyckiej „Na Skarpie”.
Uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować się przed
szerszą publicznością oraz powalczyć o nasze nagrody
(finansowe i rzeczowe). Po zakończeniu części konkursowej, na naszej scenie zaprezentuje się dobrze znany
wszystkim chełmianom Klaus Trzaska Band oraz gwiazda pierwszego dnia: Antoni Muracki w programie Muracki
śpiewa Nohavicę. Ostatnim punktem programu tego dnia
jest wspólne biesiadowanie przy ogniskach.
Drugiego dnia (24 czerwca) „Wieczoru Bieszczadzkiego 2018” na scenie wystąpią laureaci części konkursowej.
Następnie na scenie pojawi się Jarek Buczek w swoim programie „Ślady”, a nasze spotkanie zakończy recital Marka
Andrzejewskiego.

Weekend II (Plac Łuczkowskiego)
27 lipca – piątek:
- Kasia Kowalska
28 lipca – sobota:
„Pardon, to tu?”
- Retro Potańcówka (2,5 godziny
zabawy tanecznej w stylu międzywojennym w wykonaniu chełmskich
muzyków. W programie również nauka podstawowych kroków tanga,
polki i foxtrota).
Weekend III (ul. Strażacka – przy
kinie Zorza)
3 sierpnia – piątek:
- Cleo
4 sierpnia – sobota:
- Sarsa
jektu Opole Osiemdziesiąt. Aktualnie
artyści opracowują nieśmiertelne foxtroty, walce, polki i sztajery. Podczas
koncertu pojawić się mają m.in. utwory
z repertuaru Mieczysława Fogga, Eugeniusza Bodo, Zuli Pogorzelskiej czy
Hanki Ordonówny. Występ Orkiestry z
Kina Corso poprzedzi koncert starych
piosenek podwórkowych. Organizatorzy zapowiadają, że ze wszystkich sił
będą starali się nakłonić chełmian by
na tej imprezie pojawili się w strojach
choć trochę nawiązujących do mody
dwudziestolecia międzywojennego. Instruktorzy tańca z Chadeku obiecują,
że nauczą wszystkich podstawowych
kroków tanga, foxtrota i walca.

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.

