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Sprawozdanie z Działalności 

Hrubieszowskiego Domu Kultury 

za rok 2019 w układzie miesięcznym 
 

Styczeń 

6.01 Orszak Trzech Króli. Orszak ulicami miasta. Jasełka i koncert kolęd w HDK 

6.01 Koncert kolęd w wykonaniu ZP i TZH 

13.01 27 WOŚP. Finał 

W hrubieszowskim sztabie, pieniądze do puszek już od godziny 8.00 zbierało 50 

wolontariuszy, których można było spotkać nie tylko w mieście, ale również w Mirczu, 

Białopolu, Trzeszczanach i Uchaniach. 

Na scenie HDK zagrały hrubieszowskie zespoły, m.in.: Pruderia, Ulica 30, GocHa, Teatr 

Piosenki Młyn, duet Martyna Nosko i Agata Buta, Marysia Łyko oraz zespół wokalny Mada Bis 

z Wojsławic. 

Koncertowi towarzyszyła aukcja gadżetów od Fundacji WOŚP oraz przedmiotów 

przekazanych przez hrubieszowskie firmy i mieszkańców. 

Wiadomo już teraz, że hrubieszowski rekord WOŚP został pobity i finał zamknął się kwotą 

około 65 tysięcy złotych (zeszłoroczny rekord - 33 924,24 zł., oficjalne dane podamy wkrótce 

po opublikowaniu komunikatu przez sztab). 

Fiat 126p - kolejny „maluch”, który stał się już tradycją hrubieszowskiej orkiestry, 

wylicytowany został za kwotę 11 tysięcy. 

Dodatkową atrakcją tegorocznej imprezy był mini mecz hokejowy na lodowisku miejskim dla 

zwolenników zimowych sportów oraz slalomy łyżwiarskie. 

16,17. 01 Spektakl teatru z Wrocławia 

18. 01 „W Grudniowy dzień” – Podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci 

Na konkurs wpłynęło 155 prac z przedszkoli i szkół podstawowych miasta Hrubieszowa. Jury 

pod przewodnictwem artysty plastyka, mgr wychowania plastycznego  Pani Zdzisławy Tracz, 

nagrodziło 20 osób  w trzech grupach wiekowych ( przedszkola, klasy I – III i IV-VI ).  

Nagrody ufundował : Hrubieszowski Dom Kultury.  

Nagrody wręczyły: 

 Pani Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa, 

 Pani Emilia Feliksiak – dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury. 
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Hrubieszowski Dom Kultury doceniając fachową opiekę, przygotowanie dzieci i młodzieży w 

konkursie plastycznym, opiekunom konkursu wręczył podziękowania. Podsumowanie 

Konkursu uświetniła część artystyczna w wykonaniu : Zuzanny Tychmańskiej, Karoliny 

Solarskiej, Weroniki Kuta - uczennic instruktora Krzysztofa Gumieli z HDK. Impreza o zasięgu 

miejskim, zgromadziła na spotkaniu ponad 50 osób. 

 

 

Laureaci konkursu „W grudniowy dzień” 

20. 01 Święto babci i dziadka. Przedstawienie w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 5 

27.01  Opłatek TRH 

Mała Galeria Sztuki 

Wystawa prac konkursu „W Grudniowy dzień” 

KINO PLON 

Grinch; Fuga; Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra; Pech to nie grzech; Mary Poppins 

powraca; Teraz albo nigdy; Sekretny świat kotów; Zabawa, zabawa; Spider Man 

Uniwersum; Winni. 
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Luty 

1.02 Przegląd młodych instrumentalistów- eliminacje powiatowe 

 
Przegląd młodych instrumentalistów 

9.02 Spotkanie integracyjne seniorów. Spektakl „Alina czy Balladyna” w wykonaniu 

teatru seniora z Tomaszowskiego Domu Kultury 

11-23.02 Ferie zimowe w HDK 

Odpoczywaj aktywnie – zdobywaj nowe umiejętności” pod takim hasłem zorganizowaliśmy 

wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży miasta Hrubieszowa, który trwał od 11 do 22 lutego 2019r. 

Nasza oferta nastawiona była na aktywność w plenerze. Korzystając z tego, że w tym roku po raz 

pierwszy miasto miało sztuczne lodowisko zorganizowaliśmy animacje na lodowisku. Dzieci uczyły się 

jeździć na łyżwach i zdobywały umiejętności jazdy slalomem, zorganizowaliśmy konkurs na bajkowe 
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przebranie z nagrodami oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników zabaw. Animacje na 

lodowisku odbywały się 2x w tygodniu i skorzystało z nich ponad 40 osób. Nowe umiejętności można 

było również zdobyć na warsztatach plastycznych i tkackich. Nic tak nie pobudza wyobraźni jak 

zabawy plastyczne w których udział wzięły dzieci młodsze. Rysowanie planu miasta na bardzo dużej 

przestrzeni z najważniejszymi miejscami i zabytkami, uczenie się planowania przestrzennego w 

całości pochłonęło uczestników. Drugi warsztat to tworzenie oceanu. Dzieci malowały farbami na foli, 

wycinały kolorowe rybki i tworzyły dno oceanu. Przerywnikiem były zabawy ruchowe połączone z 

nauką piosenek. Inną formą plastyczną były warsztaty martwa natura czyli proces powstawania 

obrazu od podstaw oraz tworzenie rzeźby i płaskorzeźby z masy papierowej i gipsu. Zajęcia te 

skierowane były do dzieci starszych. Efektem końcowym tych zajęć były przepiękne ptaki. W tym celu 

zakupiliśmy niezbędne materiały. W pracowni tkackiej podczas warsztatów „Tkać każdy może 

…”dzieci i młodzież mogła poznać rzemiosło tkackie od podstaw, bardziej zaawansowani doskonalili 

swoje umiejętności inni pokonywali kolejne stopnie trudności, ale najważniejsze było spotkać się z 

samym sobą i poznać ludzi związanych z tą ciekawą pasją. Strefa relaksu czyli popołudnie z 

planszówkami to  integracja rodzinna, nauka i poznawanie różnych gier planszowych, 

współzawodnictwo. Gry planszowe cieszą się coraz większą popularnością wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych. Są wspaniałą alternatywą do komputera. Uczą nie tylko logicznego myślenia ale także 

pomagają nawiązywać kontakty społeczne poznawać nowych kolegów i mile spędzać czas. Te zajęcia 

odbywały się dwa razy w tygodniu i skorzystało z nich ponad 50 osób. Dodatkowo na tych 

spotkaniach odbywały się warsztaty artystyczne każdy uczestnik mógł stworzyć własną kartkę 

walentynkową. Spotkania z Młodzieżową Grupą Fantastyki, to forma dla bardziej zaawansowanej 

grupy młodzieży, która w czasie ferii zorganizowała rozgrywki strategiczne ulubionych gier 

planszowych ucząc się wzajemnie nowych umiejętności. W zajęciach jakie zorganizowaliśmy w 

okresie ferii skorzystało ponad 150 osób. Dla dzieci uczęszczających na zajęcia taneczno – wokalne 

ZPiTZH zorganizowane były dwa obozy wyjazdowo szkoleniowe do Krasnobrodu i Murzasichle. 

Miłośnicy filmu mogli skorzystać z propozycji kina PLON, który, okresie ferii w repertuarze miał 

dodatkowe seanse dla dzieci. 
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Ferie zimowe w HDK 

 

11-23.02 Wyjazd warsztatowy ZPiTZH do Krasnobrodu i Murzasichle 
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10.02 Dzień babci i dziadka” przedstawienie w wykonaniu dzieci z przedszkola nr 3  

11.02 Koncert „Wyjątkowych i niepowtarzalnych” 

13.02 Koncert charytatywny „ Gramy dla Elenki” 

16.02 Przegląd Kabaretów „ Takie jaja na Kresach” 

19.02 Koncert towarzyszący szkoleniu” Blu Cafe” 

Mała Galeria Sztuki 

Wystawa „ Plakat Filmu Polskiego” 

Wystawa – Hrubieszowska Poczta Harcerska” - GotArt 

Kino PLON 

Spider-Man Uniwersum; Winni; Aquaman; Underdog; Miszmasz czyli Kogel Mogel 3; Glass; 

Ralph Demolka w internecie; Planeta Singli 3. 

 

Marzec 

1.03 Lekcja pokazowa, zumba 

1.03 Zabezpieczenie techniczne uroczystości Dzień Żołnierza Wyklętego 

1.03 Warsztaty recytatorskie 

2.03 Koncert Teresy Werner 
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Koncert Teresy Werner 

2.03 Światowy Dzień Pisania. Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej 

5.03  Ostatki w Klubie Seniora 

5.03 Konkurs pożarniczy 

7.03  Spektakle Teatrów Profilaktycznych 

12.03 Spektakl teatru „Joanna „ z Kielc 

20.03 Koncert Jana Kondraka 

21.03 Powiatowy Przegląd Piosenki. Eliminacje do konkursu „Nałęczowski Słowik” 

W konkursie wzięło udział 28 wykonawców z całego Powiatu Hrubieszowskiego 

reprezentujących szkoły, ogniska muzyczne, domy kultury i gminne ośrodki kultury. Jury 

przesłuchało uczestników w czterech kategoriach wiekowych, zwracając uwagę na dobór 

repertuaru, wykonanie, walory wychowawcze oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: Nominacje w koncertu finałowego w Rykach 

otrzymali: Magdalena Tadewicz – GOK Dubienka, Julia Michalewska – Szkoła Podstawowa 

w Werbkowicach, Dominika Krawiec – Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie, Weronika 

Kuta – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu, Anita Szkołut – Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Mirczu. 
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Wyróżnienia:  

Karolina Solarska – SOM Hrubieszów, Sara Krakowska – GOK Mircze, 

Tadeusz Skowyra – SP Szpikołosy, Zuzanna Tychmańska – HDK Hrubieszów, Dorota Kruk – ZS 

nr 3 w Hrubieszowie 

 

Eliminacje do konkursu „Nałęczowski Słowik” 

22.03 Buczyński o kobietach. Klub literacki Ziemi Hrubieszowskiej 

26.03 „ Calineczka” Spektakl w wykonaniu uczniów i nauczycieli PZPSW 

30.03  Spektakl teatru profesjonalnego „ May Day” 

31.03 Listy do Boga – spektakl w wykonaniu teatru „Naprawdę warto” 

Mała Galeria Sztuki 

Wystawa „ Plakat Filmu Polskiego” 

Wystawa – Hrubieszowska Poczta Harcerska” - GotArt c.d. 

Kino PLON 

O psie który wrócił do domu; Green Book; Alita: Battle Angel; Kobiety mafii 2; Jak 

wytresować smoka 3; Zakon świętej Agaty. 
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Kwiecień 

1.04 Spektakle „Listy do Boga” 

1.04 Warsztaty Palmiarskie dla Klubu Złotego Wieku 

1.04 Wręczenie nagród za Kartkę Wielkanocną  

2.04 Światowy Dzień Książki  

5.04  64 OKR; XIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „ Przebudzeni do Życia” 

W 64 OKR udział wzięło 14 recytatorów. Nagrody i nominacje przyznano / recytacja/ - Kacper 

Śliwa ZSnr2, Wiktoria Wojda ZSnr2, /poezja śpiewana/ Jagoda Kraczuk ZSnr3Gustaw Mędrak, 

Julia Buchajczuk.  

W OKR „Przebudzeni do Życia” było 10 recytatorów. Nominacje przyznano Natalii Terejko SP 

w Sahryniu, wyróżnienia otrzymali Agata Kurzepa i Anna Soniak 

 

64 OKR 
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5.04 Kiermasz wielkanocny 

W dniu 5 kwietnia br. Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie zorganizował 

„Wilekanocny Kiermasz Pisanek I Palm”. Już od samego rana przygotowano stragany i 

miejsca wystawiennicze. Ta piękna tradycja, każdego roku  gromadzi wiele osób. Można było 

podziwiać wytwory rękodzieła twórców artystów, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz 

różnych stowarzyszeń i placówek. Zaprezentowano między innymi sztukę opartą na 

tradycjach regionalnych ziemi hrubieszowskiej. 

Pięknem zachwycały pisanki, palmy, koszyki, serwetki, stroiki i tysiące innych ozdób 

związanych ze świętami Wielkiej Nocy. Szczególnie wyróżniały się w tym roku pisanki 

wykonane różnorodnymi technikami, min. pisane woskiem, wydrapywane, oklejane, oraz 

baranki, zajączki, kurczaczki i stroiki. 

W tegorocznym Kiermaszu Pisanek i Palm udział wzięli: Krzysztof Mazur – Tomaszów 

Lubelski, Stanisława Serwan  – Hrubieszów, Alfreda Urbańska  – Hrubieszów, Bronisława 

Ostrówka – Tyszowce, Monika Tyrka  – Hrubieszów, Bronisława Duda – Hrubieszów, Janina 

Sikorska – Hrubieszów, Wiesłąwa Martyniuk – Nieledew 

Janina Różańska – Hrubieszów, Irena Blim – Hrubieszów, Filip Bogowski  – Horodło, Lucyna 

Sobutka – Kozodawy, Urszula Świeca – Hrubieszów, Paweł Koza – Hrubieszów, Barbara 

Sułkowska– Lublin, Agnieszka Pieczykolan – Horodło Zespół Szkół  – Dubience, KGW – 

Wolica, WTZ – Oszczów, KGW – Dziekanów, Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Hrubieszowie, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  w Hrubieszowie, 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie 
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Wilekanocny Kiermasz Pisanek I Palm 

8,9.04 Teatr Wrocław 

12.04 Wernisaż Mariusza Tomczuka Cianotypia czyli blue print 

9.04 Montessori dla seniorów 

26.04 Koncert ” W cieniu ciszy” Kinga Iłłakowicz i przyjaciele - poezja śpiewana 

28 – 29.04 Wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca na Ukrainę do Łucka na Etno Festiwal pt. 

„Wielkanoc w Łucku” 

27.04 Wiedeńska Gala Operetki  

30.04 Spotkanie z Wolontariuszami HDK  

Mała Galeria Sztuki 

Cianotypia czyli blue print – wystawa Mariusza Tomczuka 

Kino PLON 

Kapitan Marvel ; Całe szczęście ;  Corgi, psiak Królowej ; Kurier.  
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Maj 

2.05 „Na ludowo i z żartem” koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskie 

 
Na ludowo i z żartem 

 

16.05 Mały Konkurs Recytatorski 

W konkursie recytatorskim wzięło udział 19 wykonawców, komisja przyznała 6 nagród, 

w tym 4 nominacje do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów 

Spośród recytatorów z klas I - III nagrodzono i jednocześnie nominowano Klaudię Szkutnik 

oraz Elżbietę Zalewską.  

W starszej kategorii wiekowej (klasy IV - VI), jurorom najbardziej spodobały się 

występy Pawła Stankiewicza, Wiktorii Bonieckiej, Amelii Panasiewicz oraz Kamila Repecia. 

W tej kategorii nominację do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów otrzymali Paweł 

Stankiewicz i Wiktoria Boniecka. 

Uczestników oceniały Marzena Muzyczuk, Magdalena Sielicka i Joanna Raczyńska.  
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Mały Konkurs Recytatorski 
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16.05 Wizyta studyjna Klubu Złotego Wieku w Werbkowicach 

12.05 IX Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej Werbkowice. Udział zespołu 

śpiewaczego Klubu Złotego Wieku 

19.05 70 Rocznica Bitwy pod Monte Casino. Występ zespołu ZPiTZH  

24.05  Piknik seniorów”W kwiecie wieku”  

Klub Złotego Wieku w partnerstwie z Hrubieszowskim Domem Kultury i Miejską Biblioteką 

Publiczną był organizatorem pierwszego pikniku dla seniorów „W kwiecie wieku”. Odbył się 

on pod patronatem i z udziałem Burmistrza Miasta Hrubieszowa - Marty Majewskiej. 

Początkowo planowano go na terenie parku miejskiego, ale ze wględu na pogodę 

przeniesoino imprezę do Hrubieszowskiego Domu Kultury. 

Piknik miał na celu integrację seniorów z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego. Wspólna 

przestrzeń jednocząca seniorów pokazuje, że ich potrzeby są ważne, a współdziałając mają 

oni wpływ na poprawę jakości swojego życia, mogą rozwijać się i spotykać. 

W programie pikniku znalazły się min.: panel dyskusyjny "Senior XXI Wieku", warsztaty 

artystyczne, konkursy i quizy, mierzenie ciśnienia, badanie słuchu, losowanie upominków, 

zabawa taneczna z wodzirejem oraz poczęstunek z grilla. 

26.05 Koncert, widowisko na Dzień Matki 

31.05 „Mama,Tata i Ja” rodzinny Dzień Dziecka z HaDeKiem 
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Dzień Dziecka z HaDeKiem 
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MAŁA GALERIA SZTUKI 

Wystawa „PASTELE” Ryszarda Wiecha z Hrubieszowa 

 

Wystawa „PASTELE” Ryszarda Wiecha 

KINO PLON 

Robaczki z zaginionej dżungli; Wilcze echa; Dumbo; After; Manu bądź sobą; Teraz albo nigdy; 

Praziomek; VOX LUX; Avengers:Koniec gry; John Wick 3.  

 

Czerwiec 

2.06 Obsługa techniczna „ Dnia Samorządowca” 

6.06 Spektakl „Szalone nożyczki” 

9.06 Prezentacje :Przedszkole nr 2 

10-11.06 Teatr Edukacji Wrocław 

14,17. 06 Prezentacje :Przedszkole nr 3 

15.06 10 Światowy Kongres Kresowian. Wystawa kilimów z pracowni tkackiej HDK 
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16.06 Wybór Miss Powiatu 

 

Miss Powiatu 

20-23.06 Wystawa gobelinów i pokaz technik tkackich / pracownia tkacka HDK 

22.06 Noc Kupały  

28.06 Kino plenerowe 

28.06 Konferencja 25 Rocznicy Utworzenia 2 Pułku Rozpoznawczego - Obsługa techniczna 

29.06 „Wakacyjny Hrubieszów”- festyn miejski 

festyn miejski połączony z obchodami 25-lecia istnienia 2 Hrubieszowskiego Pułku 

Rozpoznawczego. Wielką gratkę tego dnia mieli miłośnicy militariów. Można było podziwiać 

pokazy skoków spadochronowych oraz prezentację sprzętu bojowego i uzbrojenia. Dużą 

popularnością cieszyła się też strefa relaksu i aktywności animatorów Hrubieszowskiego 

Domu Kultury. Od godz 16.00 do 20.00 odlotowy HaDeK zapraszał do wspólnych zabaw, 

animacji i relaksu. Każdy mógł się zmierzyć z nietuzinkowymi zadaniami, sprawdzić swoje 

umiejętności, nauczyć się czegoś nowego i wziąć udział w zdrowej rywalizacji. Na 

uczestników czekały m.in.: Lasery, Snajper, Małpi tor, Giga scrabble, Maxi szachy, Bańki 

mydlane. Po raz pierwszy odbyła się gra terenowa „Z rodziną przez świat”. Gra polegała na 

przejściu trasy, którą przygotowali animatorzy z HaDeKu. Na terenie festynu znajdowały się 

punkty, gdzie czekały na rodziny zagadki i zadania do wykonania. Była to świetna okazja do 
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sprawdzenia swojej orientacji w terenie, a przy okazji pobudzenia swojej kreatywności. 

Wiele frajdy i uśmiechu przyniosły konkurencje indywidualne o tajemniczo brzmiących 

nazwach: „Słoń Trąbalski”, „Spagetti”, „Wodnik Szuwarek”. Dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za wspólną zabawę, wszystkie uśmiechy, pozytywne emocje i cudownie 

spędzone popołudnie. 

 

Mała Galeria Sztuki 

Wystawa „Pastele „Ryszarda Wiecha. 

Wystawa MBP „Utracony świat małych ojczyzn na fotografiach ze zbiorów archiwów 

społecznych” 

Kino PLON 

Trzy kroki od siebie; Słodki koniec dnia; Niedobrani; Topielisko. Klątwa La Llorony;  

Panda i Banda; Podły, okrutny, zły 

 

Lipiec - Sierpień 

3-28. 07  Wakacje w mieście - „Opuszczamy mury domu kultury. Stare i nowe zabawy 

podwórkowe”. Blok gier i zabaw dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 

Wakacje w Mieście 2019 w szczególności związane były z aktywnością. Biorąc pod uwagę, 

że dużo dzieci się nudzi i spędza czas siedząc przed komputerem czy z telefonem, a tym 

samym mało się rusza, dlatego też postanowiliśmy tegoroczne wakacje zorganizować pod 

hasłem „Opuszczamy Mury Domu Kultury – stare i nowe zabawy podwórkowe” i wyruszyć z 

działaniami w plener. Program wakacyjny realizowaliśmy w okresie od 03 lipca do 30 

sierpnia 2019r, który promowany był w mediach społecznościowych, na ulotkach 

promocyjnych oraz plakatach rozwieszonych na tablicach informacyjnych w naszym mieście. 

Na czterech osiedlach miasta Hrubieszowa (Polna, Zamojska, Lipice, Koszary) 

zorganizowaliśmy pikniki na których uczyliśmy dzieci starych zabaw podwórkowych 

angażując je do aktywności i współzawodnictwa, ale też stworzyliśmy warunki do nowych 

form zajęć, które były kreatywne i inspirujące dla uczestników. Dzięki dofinansowaniu z 

Gminy Miejskiej Hrubieszów mogliśmy dokupić sprzęt i gadżety, które uatrakcyjniły nasze 

działania. Zakupiliśmy maszynę do robienia przypinek, dzięki któremu każdy uczestnik 

naszych zajęć mógł sam zaprojektować i wykonać przypinkę nawiązując do tematu zajęć. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się bańki mydlane, dlatego też dokupiliśmy urządzenie do 

zamykania osoby w bańce oraz gadżety do baniek dymnych i ogniowych co uatrakcyjniło 

nasze zabawy animacyjne. Zakupiliśmy też profesjonalne farby do malowania buziek. Nową 

atrakcją dla dzieci był tzw. „mecz mopowy”, który cieszył się dużym zainteresowaniem. W 

tym celu zakupiliśmy folię ogrodową z której powstało boisko i mopy podłogowe, które 

zastąpiły kije do hokeja. Każde spotkanie piknikowe zakończone było grillem z kiełbaskami. 
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Oprócz pikników odbył się mini plener malarski, który jest cyklicznym działaniem 

wakacyjnym. Uczestnicy mieli przestrzeń do podziwiania architektury miasta Hrubieszowa i 

przenoszenia jej na karton. Uczyli się jak „łapać perspektywę” przestrzenną, na co zwracać 

uwagę i poznawali różne techniki malarskie min. z wykorzystaniem pasteli i kredek bambino. 

Odbyły się też warsztaty tkackie pt. „Tkanie na polanie”, gdzie uczestnicy zainspirowani 

widokami naszego krajobrazu za pomocą osnowy i kolorowej wełny tworzyli malownicze 

obrazy, a przy okazji poznawali historię hrubieszowskich tkaczy na podstawie materiałów 

zebranych w pracowni tkackiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty 

malowania koszulek metodą TIE DYE, na których dzieciaki mogły własnoręcznie wyczarować 

sobie kolorową koszulkę. W tym celu zakupiliśmy barwniki do farbowania tkanin.  

Wakacje 2019 urozmaiciliśmy dodatkowymi atrakcjami zapraszając do współpracy 

profesjonalistów, którzy przeprowadzili warsztaty i pokazy artystyczne. Odbyły się warsztaty 

fotograficzne prowadzone przez hrubieszowianina Rafała Woźniaka, który w pierwszej części 

warsztatów opowiedział uczestnikom o magii jaką jest fotografia oraz przybliżył podstawowe 

zasady powstawania obrazu fotograficznego. Wszyscy jednak niecierpliwie czekali na 

moment, kiedy chwycą za aparaty i zaczną wcielać w życie zdobytą wiedzę. Pierwsze zdjęcia 

powstały już w GotArcie gdzie odbywała się część teoretyczna, na kolejne wyszliśmy w 

plener. Park miejski stał się dobrym miejscem inspiracji. Pomysłów na ujęcia było mnóstwo, 

a zabawy przy tym jeszcze więcej. Powstały niepowtarzalne zdjęcia, które ujawniły 

kreatywność dzieci. Nie zabrakło również wspólnego „selfie”. 

Zorganizowaliśmy również warsztaty graffiti,zapraszając grupę Stforki z Zamościa, dzięki 

którym powstał pierwszy hrubieszowski mural na ścianach garażu przy HDK. Stforky” to 

grupa pozytywnie zakręconych artystów pasjonatów, inspirujących do działania i 

poszukiwania własnych stylów. Warsztaty, które przeprowadzili uświadomiły nam, że graffiti 

to nie wandalizm lecz sztuka. Poznaliśmy też niepisane zasady graficiarzy czyli „Chcesz mnie 

zamalować? Zrób to lepiej”! Mamy nadzieję, że warsztaty zainspirowały nie tylko nas 

organizatorów i uczestników ale, że ta akcja przyczyni się do powstania naszych 

hrubieszowskich „Stforky-ów”. Zakupiliśmy specjalne farby, które wykorzystaliśmy do 

malowania. Podsumowaniem wakacji był piknik rodzinny, na którym wystąpiła grupa 

teatralna z Krakowa przedstawiając bajkę o miłości i akceptacji, o tym, że przyjaźń jest 

najważniejsza i potrafi zmienić wszystko zabierając dzieci do tajemniczej krainy w której 

odbywały się różne zabawy. Mogliśmy też podziwiać teatr ognia Sparks z Werbkowic i bawić 

się na dyskotece pod chmurką z DJ. Dla miłośników filmu organizowaliśmy również projekcje 

kina plenerowego. W naszych działaniach wakacyjnych udział wzięło ponad 1000 osób. 

 

7.07 „Europa na ludowo” -koncert ZPiTZH i zaproszonych zespołów z USA z Chicago( Wici 

Song&Dance Theater) i z Węgier z Kapuvár ( Kapuvár Nėptáncegyűttes) 

Koncerty pod nazwą "Europa na Ludowo" odbywają się w Hrubieszowie od 15 lat, 

umożliwiając społeczności lokalnej poznanie folkloru innych narodów. 

W tym roku, na scenie plenerowej przed HDK, zaprezentowały się: 
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- zespół "Wici Song & Dance Theater" z miasta Chicago (USA), zespół polonijny, który 

wystąpił z programem amerykańskim, 

- zespół "Kapuvár Néptáncegyüttes" z Węgier, z partnerskiego miasta - Kapuvár. 

- Polskę i Hrubieszów reprezentował Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. 

 

 

Europa na ludowo 
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09.08 XXIII Wizyta Młodzieży szkoły „Kiriat Sharet” z Holon - Israel 

 

Wizyta młodzieży z Izraela 

 

Kino PLON 

Wszystko albo nic; Seks, miłość i terapia; Jestem taka piękna; Też go kocham 

13-14.07 Obsługa techniczna imprezy : V Święto Strzelca Konnego 

25-31.07 Plener malarski 

W dniach 25-31 lipca 2019r. Hrubieszowski Dom Kultury organizował 

41 PLENER MALARSKI w Józefowie – warsztaty artystyczne dla plastyków, instruktorów 

ośrodków kultury, nauczycieli sztuki. 

 W plenerze uczestniczyli : Henryk Szkutnik- Zamość, Elżbieta Helak- Łąck, Aleksandra 

Michalska – Szwagierczak - Starachowice, Małgorzata Fenrych  

- Bodzanów k/Krakowa, Piotr Przybyła - Sosnowiec , Sonia Serafin- Janów Przygodzki,  Artur 

Łukasiewicz- Hrubieszów, Andrzej Marut- Hrubieszów, Alfred Przybysz- Hrubieszów. Celem 

pleneru było: doskonalenie warsztatu malarskiego, 

wymiana doświadczeń, stworzenie sprzyjających warunków do pracy twórczej,  

 integracja środowisk twórczych. Podstawowe cele w pełni zostały zrealizowane. 

Plener zrealizowano dzięki środkom finansowym pozyskanym z Gminy Miejskiej Hrubieszów, 

Hrubieszowskiego Domu Kultury.  
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 Uczestnicy pleneru zmierzyli się z tematem niepowtarzalnego piękna krajobrazu 

roztoczańskiego. Twórcy  poznawali szlaki turystyczne, zabytki architektoniczne, sakralne, 

przyrodę. Dało to okazję do poczynienia szkiców, rysunków, obrazów i fotografii.  

Podczas pleneru powstało ponad 40 prac wykonanych techniką olejną, 

akwarelową, akrylową oraz szereg grafik, rysunków i szkiców. 

 Prace powstałe na 41 Plenerze Malarskim zaprezentowane zostały 

w listopadzie na cyklicznej imprezie Jesień Plastyczna – Hrubieszów 2019     

w Hrubieszowskim Domu Kultury. 

 

 

 

Plener malarski 

1. 08  75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.  

15.08 Udział Zespołu Śpiewaczego Klubu Złotego Wieku w Przeglądzie Piosenki 

Partyzanckiej i Żołnierskiej 

18.08 Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego 

23.08 Udział ZPiTZH w dożynkach powiatowych w Tarnawatce 

30.08 Rodzinny Festyn na pożegnanie wakacji  
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Były zabawy, robienie bajkowych masek z papieru, spektakl „Wycieczka do tajemniczej 

krainy” zabawek w wykonaniu aktorów Krakowskiego Biura Promocji Kultury i tańce przy 

niezliczonej ilości baniek mydlanych. 

Atrakcją na zakończenie festynu dla dzieci był pokaz w wykonaniu Teatru Ognia „Sparks” 

z Werbkowic. Fantastyczne układy i pokazy z zapalonymi rekwizytami, wybuchy i specjalna 

choreografia bardzo podobała się zgromadzonej publiczności. 

Festyn zakończyła dyskoteka dla młodzieży. Prowadził DJ Erys. 

 

Mała Galeria Sztuki  

Wystawa MBP „Utracony świat małych ojczyzn na fotografiach ze zbiorów archiwów 

społecznych” cd 

Kino PLON 

Paskudy. Udly Dolls; X- Men: Mroczna Phoenix; Pokėmon: Dedektyw Pikachu; GodzillaII: 

Król potworów; Agent Kot; Oszustki; Sekretne życie zwierzaków domowych 2; Men in 

Black:International; Spider Man: Daleko od domu; Annabelle wraca do domu; Imprezowi 

rodzice; Fighter; Wilk w owczej skórze 2; I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże!; W deszczowy 

dzień w Nowym Jorku; Upiorne opowieści po zmroku. 
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Wrzesień 

1.09. Zabezpieczenie tech. uroczystości miejskich w 80 rocznicę wybuchu II wojny 

światowej1.09 Koncert „Pamięci września 1939”

 
Koncert „Pamięci września 1939” 

8.09 Udział pracowni tkackiej HDK na pikniku historycznym w Stefankowicach 

14-15.09 Rubienalia 2019. Dwudniowy festyn historyczny w rocznicę nadania praw 

miejskich miastu Hrubieszów 

Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy się wspólnie bawić, uczyć, rywalizować i chwalić, bo akurat 

mamy czym. W ciągu tych dwóch dni swoje stoiska promocyjne miały: Klub Kolekcjonera, 

Szkoła Językowa Hellen Doron, Szkoły Podstawowe Nr1, Nr2, Nr3, LO „Staszic” i LO 

„Kościuszko” oraz Wolontariusze PCK. Tym młodym ludziom, ich nauczycielom i opiekunom 

należą się wielkie podziękowania za zaangażowanie, trud włożony w przygotowanie stoisk, 

występów, pozytywną energię i wspaniałą zabawę z nami. Dziękujemy za ducha walki, 

odwagę i dystans do siebie przy potyczkach żakowych. Wszyscy walczyli do końca, jednak 

zwycięzca musiał być jeden. Tegoroczne „Berło Króla Władysława II Jagiełły” jako trofeum 

przechodnie wywalczyli „Aktywni na 100 lat – Wolontariusze PCK. Brawo! Sobota, to obok 

prezentacji szkół również czas warsztatów. Tutaj chcemy jeszcze raz gorąco podziękować 

paniom z „Klubu Złotego Wieku”, które w „Zajeździe u Karczmarza” uczyły dzieci jak się lepi 

pierogi, a przy okazji wspierały akcję „Hrubieszów gra dla Angeliki”. To dzięki ich zręcznym 

rękom, przepysznym farszom uczestnicy „Rubienalii” mogli się rozsmakować w babcinych 
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pierożkach. Obok można było coś ulepić „u Garncarza”, wymalować „u Malarza”, stworzyć 

wisiorek „u Złotnika”, uszyć sakiewkę „u Szwaczki” i spróbować swoich sił w tkaniu kilimów w 

zajeździe „U Tkacza”. A wszystko to ukraszone prezentacjami artystycznymi i Smakami 

Świata z towarzyszących nam przez dwa dni Food Tracków. Drugi dzień, to bardziej uroczyste 

świętowanie 619 Rocznicy Nadania Praw Miejskich naszemu Miastu. W tym roku Burmistrz 

Miasta Hrubieszowa Marta Majewska po raz pierwszy przyznała „Berło Króla Władysława II 

Jagiełły” jako wyraz szacunku i podziękowania w promowaniu kultury i tradycji regionu. 

Otrzymały je cztery gminy: Uchanie, Horodło, Mircze i Dołhobyczów. Piąte Berło było 

szczególne dla nas – pracowników Hrubieszowskiego Domu Kultury, nagrodę otrzymaliśmy 

właśnie od Was, mieszkańców i uczestników Rubienalii. To właśnie dzięki mieszkańcom 

naszego grodu udało się stworzyć niepowtarzalną atmosferę czasów Władysława Jagiełły.  
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Rubienalia 

18.09 Koncert Zespołu „Plateau” - obchody 20-lecia Powiatowej Biblioteki Publicznej 
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27-28.09 Ogólnopolskie warsztaty tkackie. Podsumowanie konkursów” Pamiątka 

hrubieszowska” i „ Pasiak Kresowy” 

28.09 Obchody 59- lecia powiatu hrubieszowskiego 

Mała Galeria Sztuki 

-„Retrospekcje poplenerowe” wystawa prac z ostatnich plenerów malarskich HDK 

-wystawa prac tkackich w ramach Ogólnopolskich Warsztatów Tkackich 

Kino PLON 

Król Lew; Yesterday; Toy Story 4; Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw; Na bank się uda; Pewnego 

razu w Hollywood;.Polityka 

 

Październik 

05.-06.10 Wyjazd studyjny ZPiTZH do Lwowa 

6.10 Koncert Kabaretu „Pod wydrwigroszem” 

12.10 Wieczór poezji Leśmiana -Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej 

 

Wieczór poezji Leśmiana 
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16.10 Koncert charytatywny ZPSW 

18-20.10 Udział Pracowni Tkackiej w targach w Nadażynie 

19.10 Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów – eliminacje powiatowe 

Przegląd ma charakter konkursu na najciekawsze prezentacje artystyczne w różnych 

kategoriach: zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne, krótkie formy teatralne 

i kabaretowe, duety, soliści, recytatorzy, prezentacja własnego tekstu. Wydarzenie to jest 

znakomitą okazją do spotkania, wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń. 

Finał wojewódzki imprezy odbył się 9 listopada w Dęblinie. 

 

Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów 

21.10 Obchody rocznicy śmierci prof. Stefana DuChateau 

23.10 Zabezpieczenie techniczne koncertu charytatywnego 

27.10 Dzień Papieski – Szkoła Podstawowa nr 3. Zabezpieczenie techniczne koncertu 

29.10 Obchody Hrubieszowskiego Dnia Seniora 

Swoje święto uczcili członkowie klubów seniora z terenu naszego miasta. Przedstawiciele 

Klubów Seniora otrzymali gratulacje, które wręczyła burmistrz Marta Majewska. Każdy 

uczestnik uroczystości otrzymał życzenia i słodki poczęstunek w postaci kawałka tortu. 

Wspólne biesiadowanie umilały śpiewy i muzyka. Nie mogło też zabraknąć tradycyjnego "Sto 

lat". 
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Hrubieszowski Dzień Seniora 

Mała Galeria Sztuki 

Rysunek i malarstwo Anny Abranek i Anny Graszy 

Kino PLON 

Playmobil. Film; Legiony; Wyprawa Magellana; Piłsudski; Angry Birds Film 2; 

(Nie)znajomi; To:Rozdział 2; Ad Astra. 

 

Listopad 

5.11 IV Forum Profilaktyczne. Filmy przeciw agresji i przemocy 

spotkanie profilaktyczne, skierowane do wszystkich typów szkół w mieście. W ramach Forum 

odbyły się trzy filmy poprzedzone prelekcjami tematycznym psychologa Piotra Olszówka. 

Wszystkie filmy były dostosowane do tematyki tegorocznego spotkania „ Nie dla przemocy        

i agresji”. Nie dla przemocy w szkole, na ulicy i w domu. Zarówno filmy jak         i 

poprzedzające je wprowadzenie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Filmy wzbudziły 

ogromne emocje i żywiołowe reakcje oglądających. W spotkaniu wzięły udział trzy szkoły 

podstawowe, liceum im St. Staszica i Zespół szkól nr 1. 

Zostały wyświetlone trzy filmy : „Hej sokoły” – 355 widzów, „ Żałuję” – 324 widzów,  
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„Mam dość” – 248 widzów 

Łącznie z nauczycielami w IV Forum Profilaktycznym udział wzięło 950 osób 

 
Forum Profilaktyczne 

8.11 Jubileusz 50 lecia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w 

Hrubieszowie- zabezpieczenie techniczne 

9.11 Udział Klubu Złotego Wieku w IX Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów 

Śpiewaczych w Werbkowicach 

14-17.11 24 Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego - Hrubieszów 2010 

W pięciu Koncertach Konkursowych zaprezentowało się 37 solistów-wokalistów oraz 23 

zespoły wokalno - instrumentalne i wokalne z całej Polski.  

Koncert inauguracyjny zakończył występ gwiazdy wieczoru - Zespołu LEMON. W koncercie 

laureatów. gwiazdą wieczoru była „Urszula z zespołem” 

20.11 „Wiele potrafię” przegląd uczniów szkoły specjalnej 

20-23.11 Udział pracowni tkackiej w Targach Turystycznych w Warszawie 

21-22.11 Spektakle teatralne. Teatr Lektur z Kielc 
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23.11 Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 

24.11 Konkurs „Super Babcia Zamojszczyzny” 

O tytuły i koronę w regionalnym konkursie walczyło aż 17 kandydatek. 

Tytuł Najpiękniejszej Super Babci zdobyła Halina Jaskorska, 79-letnia mieszkanka Teptiukowa 

i zdobyła główną nagrodę burmistrza Hrubieszowa. Vice Super Babcią została 66-letnia 

zamościanka Danuta Tucka. Tytuł Miss Foto przyznano Elżbiecie Ślusarz, 60-latce z Łysej Góry 

w gminie Werbkowice. 

Miss Wdzięku i Publiczności została 65-letnia hrubieszowianka Irena Kudiuk, a Miss 

Uśmiechu 62-letnia Lucyna Kubal z Werbkowic. 

Tytuł Miss Elegancji jury przyznało 77-latce z Zamościa Janinie Orczyk-Greszcie, a tytuł Miss 

Talentu 69-latce z Hrubieszowa, Lucynie Sołowiej. 

Idealną Babcią została 52-letnia Beata Małek z Tereszpola - Zaorendy. Nagrodę dla 

najmłodszej babci odebrała Izabela Kancir, 39-latka z Przewodowa, w gminie Dołhobyczów. 

 

 

Super Babcia Zamojszczyzny 

29.11 Prezentacje Przedszkoli. Przedszkole nr.1 „ Małego Księcia” 

30.11 Jesień Plastyczna 2019 
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Jesień Plastyczna – to cykliczna impreza sumująca roczną działalność plastyczną w 

Hrubieszowskim Domu Kultury, która cieszy się ogromną popularnością wśród plastyków  i 

miłośników sztuki. Na wystawie znalazły się prace, powstałe na 41 Plenerze Malarskim  w 

Józefowie  br. oraz prace złożone na konkurs „Najciekawsza Praca Roku”. Ogółem na konkurs 

wpłynęło 84 prace 29 autorów.  

W dniu 24 października 2019 roku komisja konkursowa pod przewodnictwem artysty 

plastyka Elżbiety Hałasy ze Zwierzyńca, dokonała oceny wszystkich prac złożonych na 

konkurs. Wytypowała 8 nagród i 6 wyróżnień. 

 Jednogłośnie komisja przyznała nagrodę GRAND PRIX Andrzejowi Marutowi z Hrubieszowa – 

Komisarzowi Konkursu za pracę akrylową pt.,, Józefów 2019” ( bez gratyfikacji finansowej ) 

za urzekające, mistrzowskie malarstwo, swobodę i lekkość operowania pędzlem. 

Tytuł,,NAJCIEKAWSZEJ PRACY ROKU 2019 ” i nagrodę Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

przyznano Helenie Piekarz z Hrubieszowa za obraz olejny pt.,, Powrót z kościoła ”.Członkowie 

komisji docenili doskonałą głębię klimatu miasteczka i jego nastrojowość, stonowaną 

kolorystykę, a także warsztat artystyczny.  

Drugą nagrodę Burmistrza Miasta Hrubieszowa przyznano Ilonie Filip z Lublina za obraz 

olejny pt.,,Jankielówka ” ; za baśniowy naiwny świat, wręcz zamierzony rodzaj przerysowania 

i satyryczność wypowiedzi plastycznej. 

W imieniu Burmistrza Miasta Hrubieszowa Marty Majewskiej nagrody wręczyła Emilia 

Feliksiak – dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury. Nagrodę Starosty Hrubieszowskiego 

otrzymało dwóch autorów: 

- Anna Grasza z Tarnogrodu za zestaw prac pt.,, Martwa natura z żółtym dzbanem”. Autorka 

pokazała umiejętność posługiwania się kontrastami barw, ekspresję i dużą swobodę 

malarską.   

 - Bożena Czerska z Warszawy za pracę  pt.„ Słoneczniki V”; 

zestaw akwarel określony jako delikatne, subtelne i klimatyczne operowanie techniką 

akwareli. 

 Nagrodę Wójta Gminy Hrubieszów  otrzymały dwie osoby: 

- Anna Abramek z Mircza za obraz pt„ Dynie”; autorka świetnie  

przedstawiła klimat i światło wschodzącego poranka, ciekawą ekspresję, kompozycję. 

- Alfred Przybysz z Hrubieszowa za pracę pt.,, Na skraju lasu ”, zestaw grafik ocenionych 

przez Komisję jako rewelacyjne kompozycje, mistrzowski warsztat rysunkowy i graficzny. 

Nagrodę Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury otrzymał   Piotr Drożdżak z Werbkowic 

za zestaw prac i czystość graficzną oraz wysoką jakość warsztatu rysownika.   

 Jury przyznało także wyróżnienia ufundowane przez Hrubieszowski Dom Kultury 

następującym autorom : Arturowi Łukasiewiczowi z Hrubieszowa za obraz pt.:,,Piaskownia 

pod Józefowem”,  Adamowi Flakowi z Hrubieszowa za zestaw rzeźb pt.,, Postać ” i,, 

Dziewczyna „, Annie Małgorzacie Świcy z Biłgoraja za pracę pt.,, Widok na  sad ”, Piotrowi 

Przybyle z Sosnowca - za cykl prac pt.,, Wody Roztocza”, Zbigniewowi Wężykowi z 

Hrubieszowa za obraz pt.,, Rydze ”, Katarzynie Partyce z Hrubieszowa za zestaw tkanin o 

tematyce sakralnej.  
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Wszyscy laureaci Jesieni Plastycznej otrzymali również wydawnictwa albumowe pt.,, Powiat 

Hrubieszowski ” które wręczył Wice Starosta Wojciech Sołtysiak. 

W konkursie publiczności, prowadzonym przez: Barbarą Smal, Wiolę Czerniak i Jolantę 

Głowacz  zwyciężyła Helena Piekarz z Hrubieszowa, który otrzymała największą liczbę 

głosów. 

Całość inauguracji Jesieni Plastycznej uświetnił – Koncert w wykonaniu Zuzanny 

Tychmańskiej, Marty Buczek, Anity Szkołut, Doroty Kruk, Natalii Kruk i Martyny Hrycuniak . 

Po części oficjalnej wszyscy laureaci i goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który 

przygotowała Agnieszka Strzelecka – Kraina Ciast i Tortów w Hrubieszowie.  

W imprezie wzięło udział ponad 65 osób.  

 

 

 

Mała Galeria Sztuki 

Wystawa prac pokonkursowych i poplenerowych 

Kino PLON 

Był sobie pies 2; Boże ciało; Nieplanowane; Rodzina Adamsów; Countdown; Czarownica;  

Terminator: Mroczne przeznaczenie. 
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Grudzień 

2. 12 Obchody 80 lecia „ Marszu śmierci” hrubieszowskich i chełmskich żydów. 

6.12 Mikołajki 2019 - „ Disco - lodowisko” 

6 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie tegorocznego sztucznego lodowiska na 

hrubieszowskim Rynku. Ślizgawkę odwiedził z tej okazji wyjątkowy gość - Święty Mikołaj. 

Było dużo zabaw, tańców i prezentów, a także pokaz laserowy. Oficjalnego otwarcia 

miejskiego lodowiska dokonała burmistrz Marta Majewska. 

Organizatorem Mikołajek był Hrubieszowski Dom Kultury, a lodowisko przygotował 

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
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Mikołajki 

8.12 Wigilijne Spotkanie Kolekcjonerów 

7.12 „ Hrubieszowskie ciuchobranie” - kiermasz odzieży używanej, wymiana 

11.12 „ Roszpunka” widowisko w wykonaniu Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno 

Wychowawczych w Hrubieszowie 

20.12 Kiermasz Bożonarodzeniowy 

Od godziny 14.00 odbywał się na Rynku Kiermasz Bożonarodzeniowy z ozdobami 

świątecznymi, wykonanych przez mieszkańców naszego miasta. 
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Kiermasz Bożonarodzeniowy 

20.12 Wigilia miejska 

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, na hrubieszowskim Rynku odbyło się 

tradycyjne spotkanie opłatkowe władz miasta i mieszkańców.  

Gdzie razem zaśpiewali kolędy i podzielili się opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia. 

Organizatorami spotkania byli: Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Hrubieszowski Dom Kultury 

i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie. 
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Wigilia miejska 
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27.12 Koncert Bożonarodzeniowy ZPiTZH 

Na scenie Hrubieszowskiego Domu Kultury odbył się Koncert Świąteczny w wykonaniu 

Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej "Zatańczmy i zaśpiewajmy dzieciątku". 

Na scenie zaprezentowało się pięć aktualnie tańczących grup zespołu oraz grupa 

absolwentów. W programie wykonano tańce z różnych regionów Polski a także kolędy 

i pastorałki. 
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Koncert Bożonarodzeniowy ZPiTZH 

29.12 Koncert Teatru Piosenki „ Młyn”„Koncert Staroroczny” 

 

Koncert Staroroczny 
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31.12 Sylwester 2019 – zabawa i koncert zespołu - „ Solaris” 

 

Sylwester 

Mała Galeria Sztuki 

Wystawa w ramach „Jesień Plastyczna 2019” 

Kino PLON 

Ikar. Legenda Mietka Kosza; Joker; Salma w Krainie dusz; 1800 gramów; Proceder; 

Baranek Shaun Film. Farmageddon; Jak poślubić milionera 


