
Ostatnie informacje na temat spotkania w Chełmie, 6-7 sierpnia, 2022 
 

Wszyscy uczestniczy nocują w tym samym hotelu (Lwów, ul. 11 Listopada 2, 22-100 Chełm), do którego 

można się wprowadzać w piątek już od godziny 14.00.  

 

Kolacja dla wszystkich przyjeżdżających w piątek będzie od godz. 19 do 22 w miejscu zebrań, czyli w 

Dworku Pan Tadeusz (ul. Dąbrowskiego 66, 22-100 Żółtańce Kolonia). Pamiętajmy, że jest to miejscowość 

przyklejona na styk do Chełma, więc pomimo innej nazwy, spotkanie praktycznie jest w Chełmie, co widać 

chociażby po kodzie pocztowym, takim samym dla hotelu 

w Chełmie, jak i Dworku w Żółtańcach Kolonii (22-100).  

 

Jeśli ktoś dojedzie do Chełma przed godz. 19, mądrze 

zrobi, jeśli najpierw uda się do hotelu, rozgości się w 

pokoju (parking jest od tyłu, nie od frontu, więc najlepiej 

od razu tam kierować się samochodem, bo z przodu hotelu 

nie ma za bardzo gdzie zaparkować, choć po południu 

powinny być miejsca wokół sporego placu obok hotelu, 

przed tzw. Gmachem). Gdy zbliży się do godz. 19, niech 

raz jeszcze wsiądzie do samochodu, włączy GPS i znajdzie 

drogę do Dworku na kolację (ok.6 km, jeśli wybierze trasę 

jak na mapce na dole). 

 

Natomiast jeśli ktoś dotrze do nas w okolicach godz. 19 lub po, mądrze zrobi, jeśli najpierw skieruje 

kierownicę do Dworku na kolację i pierwsze etapy społeczności braterskiej, a dopiero później pojedzie do 

hotelu, gdzie wraz  noclegiem będą też śniadania, więc nie wyjeżdżamy z hotelu w sobotę ani w 

niedzielę rano bez uprzedniego zjedzenia śniadania, bo w Dworku go nie będzie, ale za to będzie obiad i 

kolacja, a w czasie przerw ciasta, które sami sobie przywieziemy, więc pamiętajmy i o nich. 

 

Jak zwykle, mamy nadzieję na błogosławioną społeczność braterską i budujące wykłady oraz rozmowy, 

pomimo inflacji, która cały czas jest z nami i rośnie, o czym przypomniała nam niedawno pewną zwyżką 

kosztu naszego spotkania, ale nie takie rzeczy już widzieliśmy i przeżyliśmy.   

 

 

 


