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Organizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie
nieprzerwanie od 14 lat jest
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Chełm
ul. Lubelska 2, 22-100 Chełm

Być dobrym jak chleb
Krzysztof Zanussi, Wojciech Malajkat, Tomasz Terlikowski, Krzysztof Tadej, to tylko niektórzy go cie
tegorocznych Dni Kultury Chrze cijańskiej w Chełmie.
Początki Dni Kultury Chrze cijańskiej w Chełmie
Chełmskie Dni Kultury Chrze cijańskiej to impreza która na stałe ju wpisała się w kalendarz wydarzeń
kulturalnych naszego miasta. Wielu mieszkańców nie wyobra a sobie maja bez niej wła nie. Bo dzięki temu ju
od kilkunastu lat mogą bezpłatnie uczestniczyć w spotkaniach, koncertach, wystawach, prezentacjach
filmowych. Przez lata chełmskie Dni Kultury Chrze cijańskiej odwiedziło wielu znakomitych go ci choćby Janina
Ochojska, Krzysztof Kolberger, Anna Seniuk, Cezary ak, Zbigniew Zamachowski, Jan Englert, Maja
Komorowska, Artur Barci , Olgierd Łukaszewicz, Wiktor Zborowski. Byli te Ambasadorowie i znani
dziennikarze, podró nicy, publicy ci, re yserzy.
- Choć Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w tym roku organizuje ju tą imprezę po raz czternasty, to
my ją tylko kontynuujemy po latach przerwy. Nie wszyscy mo e wiedzą, e historyczny pierwszy Tydzień
Kultury Chrze cijańskiej w Chełmie zorganizował dokładnie 40 lat temu, jesienią 1977 roku ks. Kazimierz
Malinowski. Był wtedy wikariuszem parafii Mariackiej i postanowił ubogacić ofertę kulturalną miasta o
wydarzenia religijne. W trakcie jednego tygodnia odbyły się wówczas konkursy plastyczne dla dzieci i młodzie y
oraz wystawa rze by sakralnej - mówi Tadeusz Boniecki. W historię Dni Kultury Chrze cijańskiej w naszym
mie cie wpisał się równie bardzo znacząco ks. Jacek Jakubiec, który równie organizował kilka edycji tej
wyjątkowej imprezy. Dopiero gdy ks. Jakubiec wyjechał z Chełma, z kilkoma osobami doszli my do wniosku, e
jednak w naszym mie cie jest potrzeba robienia takiej imprezy. Tak więc postanowili my ją reaktywować. W
pierwszym roku nowego ju Tygodnia Kultury Chrze cijańskiej była to tak e jedna wystawa, kilku go ci m.in.
Maja Komorowska i Krzysztof Zanussi oraz wspaniała grupa zapalonych, młodych wolontariuszy z chełmskich
szkół, którzy dzisiaj ju pokończyli studia, wyjechali z Chełma i realizują swoje pasje w ró nych zawodach wspomina Tadeusz Boniecki wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Chełmie.
Wówczas wszystkich nas łączyło inne, bo bardziej wnikliwe spojrzenie na wnętrze człowieka. Jego duchowo ć i
wra liwo ć prowadząca do Boga. I to zostało przez lata. Lata mijają, zmieniają się ludzie pomagający przy
organizacji tej imprezy, jej uczestnicy, ale pomoc człowiekowi szukającemu swojej drogi yciowej opartej na
wierze, pozostała taka sama - wyja nia Boniecki. Kolejnym wa nym celem naszej imprezy jest niezmiennie
integracja i łączenie wielu rodowisk wokół kultury, ale takiej kultury która pobudza ducha do wzrastania,
szukania wzorców, a nie działa destrukcyjnie i prowokująco - dodaje Boniecki.
Rok w. Brata Alberta Chmielowskiego Chełmie
Tegoroczne Dni Kultury Chrze cijańskiej będą miały szczególny wymiar. W Roku w. Brata Alberta
Chmielowskiego, chcemy przybli yć ycie i słu bę tego niesamowitego więtego, zakonnika, artysty wra liwego
na ludzką biedę, ubóstwo i bezdomno ć. Swoje całe ycie w. Brat Albert po więcił na pomoc człowiekowi
potrzebującemu miło ci. Tomasz Terlikowski, dziennikarz i publicysta w III LO podczas spotkania odpowie na
pytanie: Czy warto pomagać? A je eli warto to komu i na jakich zasadach. Natomiast w Chełmskiej Bibliotece
Publicznej będzie wy wietlany film pt. „Brat naszego Boga” po którym odbędzie się spotkanie z re yserem
Krzysztofem Zanussim. Ciekawą propozycja będzie te spektakl pt. „Artysta Miłosierdzia” na podst. Dramatu
Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”. W Sali Ró ańcowej przy bazylice Mariackiej zagrają go aktorzy Teatru
Hagiograf z Krakowa. Teatr ten jest kontynuatorem tradycji krakowskiego Teatru Rapsodycznego w którym grał
młody Karol Wojtyła.

Dzień Portugalii
Portugalia to nie tylko kraj pięknych zabytków, krajobrazów oraz wspaniałych ludzi. Miejscem do którego
pielgrzymują miliony ludzi jest Fatima. W tym roku przypada 100 rocznica objawień wła nie tam Matki Bo ej.
Chcemy zaprosić mieszkańców Chełma, do obejrzenia wystawy fotografii z Fatimy. O tych wydarzeniach
przypomni równie film pt. „Fatima”.
Stawiamy tylko na dobre polskie kino
Dni Kultury Chrze cijańskiej to równie prezentacje twórczo ci znakomitych polskich aktorów i re yserów.
Bohaterem tegorocznej retrospektywy będzie wybitny aktor Wojciech Malajkat. Kilka filmów z jego znakomitymi
rolami będzie mo na obejrzeć w Sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Na zakończenie
Prezentacji aktor spotka się z mieszkańcami naszego miasta. Wręczy te nagrody uczestnikom konkursu
„Chełm w komie”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie nakręcenie telefonem komórkowym krótkiego filmiku
związanego z Chełmem.
Festiwal podróżników
Je eli kto ma problem z wyborem drogi yciowej, podjęciem decyzji co dalej robić aby nie zmarnować swoich
talentów i mo liwo ci, czym się interesować - to z całą pewno cią w rozwianiu tych wątpliwo ci pomogą nasi
go cie: Jacek Teler - himalaista z Częstochowy dla którego góry są największą pasją. Ciekawie zapowiada się
tak e spotkanie z Grzegorzem Gawlikiem, podró nikiem, alpinistą i człowiekiem który zdobywa wulkany.
Natomiast o pasji eglowania opowie kpt. Marta Sziłajtis-Obiegło. Pani kapitan w latach 2008-2009 jako
najmłodsza Polka, samotnie opłynęła wiat. Organizatorzy Dni Kultury chrze cijańskiej pomy leli równie o
najmłodszych mieszkańcach naszego miasta. Dla nich to w PM nr 13 będzie zorganizowane spotkanie z
Marcinem Kostrzyńskim, filmowcem i przyrodnikiem. Spotkanie będzie nosiło tytuł „Dzika Polska - opowie ci o
zwierzętach”.
- Patrząc na duchowe bogactwo proponowanych imprez, trzeba obowiązkowo przyj ć i uczestniczyć w DKCh,
aby choć na chwilę zapomnieć o codziennych troskach i prze yć niezwykłe chwile. Zachęcam aby skorzystać z
imprez. Poka my e Chełm tętni duchowo - zachęca Boniecki.
Patronat nad tegoroczną edycją DKCh objęli: Metropolita Lubelski J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik.
Prezydent miasta Chełm pani Agata Fisz, Starosta Powiatu Chełmskiego pan Piotr Deniszczuk, poseł Grzegorz
Raniewicz.
Jako organizatorzy bardzo sobie cenimy niezwykle owocną współpracę z placówkami kultury, o wiaty oraz
instytucjami współorganizującymi naszą imprezę. Bardzo dziękujemy te pani El biecie Bajkiewicz-Kaliszuk,
dyrektor wydziału Kultury UM Chełm za wszelką pomoc i yczliwo ć na etapie przygotowania chełmskich DKCh.

