
Jutro świętujemy 108. rocznicę urodzin twórcy „Poematu o mieście Lublinie" 

Szkoły głośno czytają Czechowicza 
Program wtorkowych obchodów Maria Krzos 

m.krzos @kurierlubelski.pl 

Józef Czechowicz, najwybitniej-
szy lubelski poeta, obchodziłby 
we wtorek 108. urodziny. Ośro-
dek „Brama Grodzka - Teatr NN" 
po raz 10. zorganizował obchody 
rocznicy. W tym roku chce do-
trzeć głównie do uczniów. 

- We wtorek lekcje w naszej 
szkole (podobnie jak we wszyst-
kich lubelskich podstawówkach 
i gimnazjach- red.), rozpoczną się 
od odczytania „Poematu o mieś-

cie Lublinie" - mówi Elżbieta 
Bolibok, dyr. Gimnazjum nr 19, 
którego patronem jest lubelski 
poeta. 

Uczniowie tej szkoły wezmą 
również udział we wszystkich 
wydarzeniach zorganizowanych 
przez Teatr NN. - Ale zaplanowa-
liśmy również własne uroczy-
stości - dodaje Bolibok. - Wrę-
czymy nagrody laureatom szkol-
nych konkursówo Czechowiczu, 
a punktualnie o godz. 12 bę-
dziemy pod jego pomnikiem. 
Część naszych uczniów odwie-

dzi również grób Czechowicza 
na cmentarzu przy ul. Lipowej. 
Będziemy też na placu Po Farze, 
skąd o godz. o godz. 18.30 zosta-
nie wypuszczonych w niebo 108 
lampionów przypominających 
całemu miastu o 108. rocznicy 
urodzin Czechowicza. 

Teatr NN chce zainteresować 
młodzież twórczością autora 
„Poematu o mieście Lublinie" 
m.in. za sprawą konkursów na 
najciekawszy komiks o poecie 
i najlepsze opowiadanie doty-
czące Czechowicza, (paf) 

Dla dzieci • godz. 11 -14 -
opowieści z życia wzięte, 
multimedialna opowieść 

o Czechowiczu, zagadki 
i rebusy o poecie z kapelu-

sza, bookart, gigapuzzle 
z fotografiami, malowany 
słowem poemat. Szafa wier-
szy dziecięcych 
Czechowicza. Wręczenie 
nagród za najciekawszy 

komiks. Jedzenie pączków 
(Szkoła Podstawowa nr 1, 
sala czarna TNN) 
• godz. 11 -12.30 - czyta-
nie wierszy dziecięcych 
Czechowicza. Urodzinowe 
pączki. Puszczanie balonów 
z życzeniami. 
(Szkoły podstawowe - plac 
obok Galerii Centrum) 
Dla dorosłych i młodzieży: 

• 17.00 - czytanie poematu 
na role 
• 17.30 - rozmowa o Lubli-
nie z publicznością 
• 108 tomików na 108. rocz-
nicę urodzin 
• 18.15 - jedzenie pączków, 
• 18.30 - puszczanie lam-
piony z życzeniami (108 lam-
pionów z placu Po Farze) paf 
Więcej na: www.teatrnn.pl. 

http://www.teatrnn.pl

