21. Walentynki Chełmińskie
Program wydarzeń

11.02.2022 (piątek)
1. Maraton Walentynkowy – Kinoteatr Rondo – 17:00, 19:30, 21:15
* „Licorice Pizza”
* „Piosenki o miłości”
* „Kochankowie”
2. Wystawa Muzeum Ziemi Chełmińskiej – Wystawa Walentynki 2022 „Szukam Żony,
Szukam Męża” Ogłoszenia matrymonialne – ul. Grudziądzka – wystawa czasowa od
09.02.2022 – do odwołania.

12.02.2022 (sobota)
1. Wykład popularnonaukowy, wygłoszony przez Panią Magdalenę Sękowską z SWPS
Poznań – sobota 12.02.2022 r. – godzina 11:00 – Kinoteatr Rondo. Emitowany na żywo
na kanale FB Chełmińskiego Domu Kultury. Wykład będzie dostępny również po
wydarzeniu na kanale YouTube Chełmińskiego Domu Kultury – wstęp bezpłatny
(wejściówki)
Temat wykładu: "Kochanie - domyśl się o co mi chodzi…”
Komunikacja w związku stanowi główne narzędzie umożliwiające rozwój - zarówno pary, jak i
każdego z partnerów indywidualnie. Jeśli czegoś pragniemy, coś jest dla nas ważne, chcemy o
czymś wiedzieć - nie uzyskamy tego, bez bezpośredniej komunikacji z drugą osobą.
W codziennym życiu nie jest nam jednak łatwo mówić o sobie - o swoich potrzebach, o tym,
co

się

z nami dzieje, o swoich lękach i o tym, co wprowadza czasami w nasz stan psychiczny
zwątpienie. Otwartość nie oznacza mówienia sobie wszystkiego w związku. Otwartość to
postawa wyrażająca się zdolnością do nazywania własnych emocji, własnych doznań,
własnych przeżyć bez oczekiwania, że druga osoba się tego domyśli, albo powinna o tym
wiedzieć. Otwartość, to także gotowość do rozumienia perspektywy drugiej osoby, do

empatyzowania z nią zarówno na poziomie jej emocji, jak i przekonań. To, co nie jest
wyrażone, nazwane, wypowiedziane, uzgodnione - tworzy olbrzymią przestrzeń w związku do
nieporozumień, do błędnych interpretacji. Do wzajemnego oddalania się.
Jak więc zachować ciekawość w związku, jak nie snuć domysłów i nie budować scenariuszy oraz
o tym, jak łatwo w parze możemy zbudować między sobą autostradę: o tych sprawach będzie
ten wykład.
2. Wykład popularnonaukowy, wygłoszony przez dr Annę N. Kmieć - Absolwentka
socjologii
i etnologii-antropologii kulturowej, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
(UMK w Toruniu) – godzina 14:30 – Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Emitowany na żywo
na kanale FB Chełmińskiego Domu Kultury. Wykład będzie dostępny również po
wydarzeniu na kanale YouTube Chełmińskiego Domu Kultury - wstęp bezpłatny
(wejściówki)
Temat wykładu: Różne oblicza miłości. Konteksty antropologiczne
Podczas prelekcji poznamy różne podejścia i sposoby definiowania miłości, stosowane
w wybranych dyscyplinach naukowych: psychologii, teologii i filozofii. Najważniejszy będzie
jednak zwrot ku antropologii i próba odpowiedzenia na pytanie, jakim rozumowaniem miłości
posługuje się antropolog kulturowy? Na co zwraca szczególną uwagę, zarówno w
definiowaniu

jej,

jak

i

w prowadzeniu nad nią badań? O co pyta? W tym kontekście posłuchamy o tym, jak
zróżnicowane są obiekty naszych uczuć oraz dowiemy się więcej o - często zaskakujących sposobach

wyznawania

i okazywania miłości.
Dalej skupimy się na tym, co dla nas najbliższe, czyli na wizerunku miłości,
przekazywanym
w kulturze popularnej. Poznamy (i być może obalimy) popkulturowe „mity”, czyli nie zawsze
oczywiste

dla

nas

obrazy,

kreowane

i

powielane

w

radiu,

telewizji,

prasie

i książkach. Prześledzimy i zinterpretujemy trendy i schematy, stosowane w literaturze dla
dorosłych, poradnikach, literaturze dla dzieci, bajkach animowanych i reklamach.
Następnie przeniesiemy się na inny kontynent i do zupełnie innego kręgu kulturowego,

by poznać sposoby pojmowania i wyrażania miłości w wybranych krajach w Azji.
Zastanowimy się także, jaki wpływ na okazywanie uczuć mają współczesne zjawiska, takie jak
popularyzacja Internetu, rozwój nowoczesnych technologii i pandemia.
Miłość niejedno ma imię, o czym przekona się każdy, kto weźmie udział w tym
wydarzeniu
i przyjdzie posłuchać antropologicznej opowieści o uczuciach.
3. Efektowne sposoby na serce – rodzinne warsztaty ozdób walentynkowych z Anną
Kaźmierak – godzina 13:00 - 14:30 – Kamienica Grudziądzka 36 – zapisy pod numerem
56 686 48 08
4. Koncert Grohman Orchestra „Kochajmy!” - godzina 18:00 – Kinoteatr Rondo - bilety

13.02.2022 (niedziela)

1. Msza św. w intencji zakochanych – godzina 10:00 – Kościół farny pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, ul. Franciszkańska 8/ Rynek.
2. Spotkania z przewodnikiem przy relikwii św. Walentego – godzina 14:00 – 17:00 – Kościół
farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Franciszkańska 8/ Rynek.
3. Wykład popularnonaukowy, wygłoszony przez Katarzynę Magdalenę Wrótniak – Paszyn –
godzina 14:00 – Muzeum Ziemi Chełmińskiej - Emitowany na żywo na kanale FB
Chełmińskiego Domu Kultury. Wykład będzie dostępny również po wydarzeniu na kanale
YouTube Chełmińskiego Domu Kultury - wstęp bezpłatny (wejściówki)
Temat wykładu: „O miłości, jak z bajki…”
4. „Pokochaj Gada” - Targi Terrarystyczne – Giełda i Wystawa Zwierząt Egzotycznych –
godzina 10:00 – 16:00 – Hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 2 , ul. Szkolna 6 - bilety
5. Koncert zespołu Voo Voo – godzina 19:00 – Kinoteatr Rondo – bilety

14.02.2022 (poniedziałek)
1. Spotkania z przewodnikiem przy relikwii św. Walentego – godzina 13:00 – 17:00 – Kościół

farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Franciszkańska 8/ Rynek.
2. Koncert zespołu Patrick The Pan – godzina 19:00 – Kinoteatr Rondo - Emitowany na żywo
na kanale FB Chełmińskiego Domu Kultury – wstęp bezpłatny (wejściówki).
3. Koncert zespołu Muchy – godzina 20:30 – Kinoteatr Rondo - Emitowany na żywo na
kanale FB Chełmińskiego Domu Kultury – wstęp bezpłatny (wejściówki).

Dodatkowo:
*Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie
1. „Randka w ciemno z książką” – w dniach 14-18.02.2022 r.
Czytelnicy Wypożyczalni dla Dorosłych i Oddziału dla Dzieci i Młodzieży będą mieli
możliwość wypożyczenia (na zasadach obowiązującego regulaminu wypożyczeń) książek o
tematyce liryczno-miłosnej zabezpieczonych w okolicznościowy papier. Tym samym tytuł
książki będzie niespodzianką.
2. „Quiz walentynkowy” – do 4 przygotowanych urn na parterze Biblioteki można wrzucać odpowiedzi ANONIMOWE na następujące pytania:
a. Książka, która zajmuje szczególne miejsce w moim życiu to...
b. Przygodę z czytaniem książek rozpoczęłam / rozpocząłem dzięki...
c. Po książkę sięgam, gdy...
d. Przychodzę do biblioteki, ponieważ...
Odpowiedzi można również przesłać na adres: biblioteka@mbpchelmno.net lub poprzez
Facebooka. Począwszy od 14.02.2022 r. na piętrze Biblioteki zaprezentujemy rezultat
zabawy.

*Historia miłości Eufemii i Anastazego | Pokój Jerzego Kałdowskiego, Grudziądzka 36
11.00-17.00 w dniach 12-14 lutego 2022
*Otwarte zabytki Chełmna – godz. 11.00 - 17.00 w dniach 12-14 lutego 2022 roku (sobota –
poniedziałek):
Kościół pw. Ducha Świętego, ul. Wałowa
Kościół pw. św. Jakuba Starszego i św. Mikołaja, ul. Biskupia
Kościół pw. św. Piotra i św. Pawła, ul. Wodna
Barokowa kamienica z XVIII w./ Pokój Jerzego Kałdowskiego - G36, ul. Grudziądzka 36
Park Miniatur Zamków Krzyżackich w Park Pamięci i Tolerancji im. dra L. Rydygiera

*Wyrusz w Tajną Misję po Chełmnie – mieście zakochanych®. Propozycja na indywidualne,
fajne zwiedzanie Chełmna i zabawę na świeżym powietrzu dla całej rodziny. Więcej na
www.chelmno.pl
i www.walentynkichelminskie.pl

*13.02.2022 (niedziela) - Mobilna sauna i morsowanie z LGD Chełmno – jezioro
Starogrodzkie – godzina 11:00
*Chełmno komiksem malowane – wystawa - Grudziądzka 36 - 11.00-17.00 w dniach 12-14
lutego 2022

