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…WÊród wystawienników na pewno funkcjonuje
z∏ota lista nazwisk malarzy, a doprowadzenie  do eks-
pozycji prac któregoÊ z nich kojarzy si´ z cudem; zaÊ
dla organizatora wystawy jest prawdziwà nagrodà za
sko∏atane nerwy, s∏u˝bowe rozmowy i pomys∏ oraz
twórczy zapa∏. Taka wystawa jest premià za wiar´ w
pos∏annictwo sztuki i misyjny charakter sztuki ekspo-
zycji.

Gratuluj´ p. El˝biecie i Towarzystwu Przyjació∏
Ciechocinka. Serdecznie gratuluj´ i w sympatyczny
sposób zazdroszcz´. Nie ukrywam, ˝e gdy s∏ysza∏em
kilkakrotnie tu, w tym magicznym miejscu, wypowia-
dane zachwyty nad „Nieszawà - miastem jak z Chagalla”,
czu∏em, ˝e p. El˝bieta Pietrzykowska wyra˝a ˝yczenie
 wystawiennika i jednoczeÊnie deklaruje ten poziom
energii organizatorskiej, który pozwoli Jej zmateria-
lizowaç niby szalony pomys∏.

Sam nale˝´ do tych widzów, którzy lubià obrazy
Chagalla. Przemawiajà one mistycyzmem miasteczek,
tchnieniem Wschodu o˝ywianego blaskiem szabaso-
wych Êwiec, symultanà fabularnà, dzi´ki której skrzy-
pek na dachu gra swoje fantazje brzemiennej matce
i jej nienarodzonemu jeszcze dziecku.

Dzisiaj, z niek∏amanà radoÊcià odkryj´ Êwiat rysun-

ków, t´ prawdziwà witebsko - paryskà „ksi´g´ ba∏wo-
chwalczà”.

I oto sta∏ si´ cud misyjnoÊci sztuki. Nie musz´ szu-
kaç galerii wielkich miast. Na wyciàgniecie r´ki jest
Chagall i jego malowano - rysowana poezja.

Takie przedsi´wzi´cie - wierz´ w to g∏´boko - b´-
dzie powszechnie wykorzystane. To tutaj, na miejscu,
mo˝na prowadziç lekcje plastyki, wiedzy o kulturze,
a na j´zyku polskim zastanawiaç si´ nad sensem wyzna-
nia malarza „Wybra∏em malarstwo, bo (...) zdawa∏o si´
oknem, przez które ulatywa∏em w inny Êwiat”.

Gratuluj´ raz jeszcze Towarzystwu Przyjació∏ Cie-
chocinka, 22. Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo
- Rehabilitacyjnemu i p. El˝biecie.

Ciesz´ si´, ̋ e nasze miasto ma takich ambasadorów,
którzy - jak Marc Chagall - majà marzenia, ba! wizj´
nawet, i -- co najwa˝niejsze - ˝e potrafià te marzenia
i wizje realizowaç z po˝ytkiem dla szerokiego kr´gu
odbiorców.

˚ycz´ Paƒstwu mistycznych doznaƒ. ˚ycz´ radoÊci
i wielu niezapomnianych wra˝eƒ.

Fragment wystàpienia Burmistrza Ciechocinka -
podczas otwarcia wystawy

Gdyby kilkanaÊcie miesi´cy temu ktoÊ powiedzia∏,
˝e w ciechociƒskiej galerii obejrzymy kilkadziesiàt prac
Marca Chagalla przyj´to by to jako ˝art. A jednak. 10
marca 2005 roku uroczystym wernisa˝em w galerii
„Pod Dachem Nieba” rozpocz´∏a si´ wystawa grafik
autorstwa tego Êwiatowej klasy artysty. Na wystawie
prezentowanych jest ponad 50 oryginalnych litografii
ilustrujàcych Bibli´ oraz wiele innych prac Marca Cha-
galla. Wystaw´ zawdzi´czamy Towarzystwu Przyjació∏
Ciechocinka, 22 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowisko-
wo-Rehabilitacyjnemu i prowadzonej przez Panià El˝-
biet´ Pietrzykowskà Galerii „Eliana”. W∏aÊcicielem
wi´kszoÊci wystawionych w Ciechocinku grafik jest
mieszkajàcy w Niemczech Pan Jakub Lep, którego
firma - „Art Lep Consulting” zorganizowa∏a wystaw´
i pokaza∏a jà w kilku miastach Polski w celu populary-
zacji twórczoÊci Marca Chagalla. Ciechocinek jest naj-
mniejszym miastem w którym wystawiono prace, ale
jak twierdzili przedstawiciele „Art Lep Consulting” nie
mogli nie ulec proÊbom Pani El˝biety, a przeprowadzo-
na wczeÊniej wizyta w Ciechocinku przekona∏a ich, ˝e
warto pokazywaç tu dzie∏a sztuki. Firma organizuje
tak˝e wystawy prac Picassa i Matisa, byç mo˝e wi´c
doczekamy si´ kolejnych wielkich nazwisk w galerii
„Pod Dachem Nieba”. Wystaw´ Marca Chagalla oglà-
daç mo˝na do 25 marca, byç mo˝e uda si´ przed∏u˝yç
ten termin do koƒca miesiàca. Ci´˝ar finansowy wy-
po˝yczenia i ubezpieczenia eksponatów wzi´∏o na

siebie Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka, które za
naszym poÊrednictwem prosi o wsparcie finansowe
swoich dzia∏aƒ, aby w przysz∏oÊci mog∏o organizowaç
równie spektakularne przedsi´wzi´cia. Podajemy nu-
mer konta stowarzyszenia, a potencjalnym ofiarodaw-
com ju˝ w tej chwili dzi´kujemy.
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Na wystawie w galerii „Pod Dachem Nieba” pre-
zentowanych jest ponad 50 litografii ilustrujàcych
Bibli´. Cz´Êç prac niepowiàzanych tematycznie obra-
zuje prze˝ycia z dzieciƒstwa artysty i jego sny. W sumie
w Ciechocinku obejrzeç mo˝emy 89 prac Chagalla.
By∏ on artystà doskona∏ym i nies∏ychanie uniwersalnym.
Nieobce mu by∏y techniki sztalugowe, uprawia∏ grafi-
k´, ilustracje, tworzy∏ witra˝e, gobeliny i rzeêby, ins-
cenizacje sakralne i Êwieckie. Artysta tworzy∏ do osta-
tniego dnia ˝ycia. Zmar∏ w wieku 98 lat. Przeszed∏
d∏ugà drog´, od wsi Pestkowatik spod bia∏oruskiego
Witebska do Êwiatowych salonów Europy i Ameryki.
By∏ skromnym cz∏owiekiem i nigdy nie zabiega∏ o
rozg∏os i s∏aw´, podkreÊlajàc, ˝e sensem jego ˝ycia
jest wy∏àcznie malowanie. Dzie∏a, które zostawi∏ po
sobie sà dowodem jego niezaprzeczalnej wielkoÊci.

   J.W.L.
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