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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 

 
 

 

 

 

„Artysta Miłosierdzia” - przedstawienie na podst. dramatu Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”. 

 

Teatr Hagiograf im. w. Teresy z Lisieux i Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Chełmie serdecznie 
zapraszają na spektakl „Artysta Miłosierdzia”. Najnowsza premiera Teatru Hagiograf jest adaptacją dramatu 
Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”. 
 
Przedstawienie odbędzie się w ramach tegorocznych Dni Kultury Chrze cijańskiej, w Sali Różańcowej przy 
Bazylice NNMP (ul. Lubelska 2) , w niedzielę (28 maja) o godzinie 19.15. 
 
Spektakl pozwoli Państwu nie tylko lepiej zrozumieć ekstremalny wybór Adama Chmielowskiego, ale także 
samego siebie… Kiedy ogarniał Cię gniew? W jakich sytuacjach? Jaki zrobiłe  z niego użytek? A może 
wykorzystał go kto inny? I rzecz ciekawa - można także lepiej pojąć wpływ marksizmu na ideologie 
współczesne… To wszystko słowami Karola Wojtyły. On dzięki przeżyciom Brata Alberta sam doszedł do 
niezwykle trudnej i wiekopomnej decyzji o swoim powołaniu. 28 maja, o 19.15 - zapro cie Przyjaciół! Także 
Nastolatkowie są mile widziani. 
 
Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy! 
 
 

 
 

Teatr Hagiograf im. św. Teresy z Lisieux - jest bezetatowym teatrem 
profesjonalistów. Teatr założyła Izabela Drobotowicz-Orkisz, zapraszając do 
współpracy Jacka Lecznara. Oboje są absolwentami krakowskiej PWST, 
do wiadczonymi aktorami. Mają w dorobku również prace reżyserskie i filmowe oraz 
znaczące nagrody. Rozpoczęli swoją działalno ć w Krakowie, w osiemsetletnim 
ko ciele pw. w. Krzyża, prapremierą spektaklu „Millenium” - Misterium na dwa 
głosy; 10 marca 2001 r. 
 
Obecnie współpracuje z teatrem wielu krakowskich aktorów, muzyków, plastyków 
oraz naukowców. Występowali w wielkich wiątyniach i salach, jak i w małych 
wiejskich ko ciółkach i klubach, w szkołach i zakonach klauzurowych. Sze ć lat 

działalno ci zaowocowało wielokrotnym wystawieniem spektakli i programów w Polsce i poza jej granicami. 
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