
22.10.2017 r. – NIEDZIELA
Godz. 11.30 – kościół – Msza św. w intencji osób zamordowanych 
przez Niemców 29 października 1942 r. w Górze Puławskiej. 
W tym roku mija 75 rocznica tego tragicznego wydarzenia. Po 
Mszy Świętej udamy się na cmentarz parafialny, gdzie znajduje 
się symboliczny grób straconych, aby złożyć wiązanki kwiatów 
i zapalić znicze.

Godz. 18.00 – kościół – Koncert „Bo Bóg jest godzien wszelkiej 
chwały”. Zapraszamy na muzyczny wieczór modlitewny. Będzie 
to czas wspólnej modlitwy słowem i śpiewem mającej na celu 
uwielbienie Boga w Najświętszym Sakramencie. Spotkanie to jest 
odpowiedzią na pragnienie, które dojrzewało od dawna w sercach 
wielu osób. XVII DKCH okazały się idealnym momentem do 
zainaugurowania takiego przedsięwzięcia.

Organizatorzy XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej:
Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej przy współpracy:

Parafii pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Górze Puławskiej

Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy 2 DP 1 Armii Wojska Polskiego  
w Górze Puławskiej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej

XVII DKCH – zadanie publiczne współfinansowane 
przez Powiat Puławski w ramach Otwartego Konkursu Ofert 

na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego 
o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury w 2017 r.

GÓRA PUŁAWSKA 
15 – 22.X.2017

POWIAT PułAWSKIPATrOnI MeDIAlnI:

Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej
ul. Ogrodowa 18
24-100 Góra Puławska
tel. 81 8805080
tpgorapulawska.pl



Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i uczestnictwo w XVI Dniach 
Kultury Chrześcijańskiej. Żywe zainteresowanie społeczności lokalnej 
utwierdza nas w celowości różnorodnych działań służących integracji 
społeczności, kultywowaniu lokalnych tradycji, poznawaniu historii 
regionu.

Pragniemy zaprosić wszystkich sympatyków, jak również 
tych Państwa, którzy dotychczas nie mieliście okazji uczestniczyć 
w dniach kultury na kolejne, XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Górze 
Puławskiej. Wszystkie wydarzenia będą miały miejsce w kościele lub 
w budynku szkoły w Górze Puławskiej.

Mamy nadzieję, że każdy z Państwa wybierze dla siebie coś 
interesującego.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

15.10.2017 r. – NIEDZIELA

Godz. 11.30 –  kościół – Msza św. inauguracyjna  
w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha  
w Górze Puławskiej

Godz. 15.30 – szkoła –  uroczyste otwarcie XVII DKCH
•      „W krainie talentów” – zapraszamy na kolejny koncert, podczas 

którego przekonamy się, że Góra Puławska jest prawdziwa krainą 
talentów.

•     wystawa fotograficzna – „Historia szkoły w Górze Puławskiej 
w fotografii”

•     Koncert zespołu Mr  POLLACK – godz. 17.00. Zespół tworzą 
bracia Jacek (gitara) i Grzegorz Polakowie. Bracia Polak karierę 
muzyczną rozpoczynali u ojca J. Steczkowskiej, ucząc się śpiewu 
w prowadzonym przez niego chórze. Po kilkunastu latach 
założyli zespół rockowy i w roku 1990 nagrali swoją pierwszą 
płytę. Jacek Polak uznawany jest za jednego z najlepszych 
polskich gitarzystów. Zespół koncertował z powodzeniem na 
całym świecie, zaś jego muzycy zbierali indywidualne nagrody 
w konkursach i przeglądach. Bracia Polakowie na krajowej scenie 
współpracowali m.in. z zespołem Chłopcy z placu broni, Renatą 
Przemyk, Grzegorzem Skawińskim (Kombi). Zespół nagrał 
wiele płyt, w tym jedną zawierającą utwory muzyki poważnej 
w aranżacji rockowej.

•     poczęstunek w karczmie.

16.10.2017 r. – PONIEDZIAŁEK
Godz.16.15 –  kościół – Modlitwa Różańcowa w intencji nauczycieli 

i wychowawców.

17.10.2017 r. – WTOREK
Godz. 18.00 – szkoła – Gminna Biblioteka Publiczna – zapraszamy 
do wspólnego czytania II Aktu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. 
Uczestnicy Narodowego Czytania 2 września 2017 r. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Górze Puławskiej zauroczeni jego 
przebiegiem, postanowili kontynuować wspólne czytanie dramatu 
Wyspiańskiego. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt 
z Gminną Biblioteką Publiczną w Górze Puławskiej, tel. 81 880 56 08.

18.10.2013 r. – ŚRODA
Godz. 10.00 – szkoła – Gminna Biblioteka Publiczna – TEATRZYK 
PIERWSZEGO KONTAKTU – teatr grający sztuki skierowane do 
najmłodszych. Zapraszamy na spektakl „KOT PSOT I PRZYJACIELE”. 
Jest to opowieść o sympatycznym urwisie kocie Psocie, który 
w poszukiwaniu przygód odkrywa, że „strach ma wielkie oczy”.                                                                                 
Godz. 18.00 – szkoła – wieczór filmowy – „Jak Bóg da” – reżyseria 
Eduardo Falcone, 2014 r. Świetna chrześcijańska komedia bawi, 
wzrusza i wbija szpilkę w napuszonych ateistów. Tommaso to 
ceniony rzymski kardiochirurg. I ateista. Wraz z żoną Carlą i dwojgiem 
dorosłych już dzieci tworzą modelową, nowoczesną, mieszczańską 
rodzinę. Przynajmniej tak im się wydaje.... W końcu przychodzi dzień 
“coming outu” i Andrea wyznaje: “Postanowiłem zostać... księdzem”.

19.10.2017 r. – CZWARTEK
Godz. 10.00  i godz. 16.00 – szkoła –  spotkanie z przełożonym 
generalnym Zgromadzenia Braci Albertynów – bratem Pawłem 
Flisem. W roku św. Brata Alberta przybliży słuchaczom życiorys                     
i działalność Adama Chmielowskiego, założyciela Zgromadzenia Braci 
Albertynów i Sióstr Albertynek. Będzie to też okazja, by zapoznać 
się z tym, jak obecnie Bracia Albertyni kontynuują dzieło swojego 
założyciela.

20.10.2017 r. – PIĄTEK 
Godz. 10.30 – szkoła – prezentacja młodzieżowego projektu „Chochla 
szczęścia” realizowanego przez młodzież z Góry Puławskiej w ramach 
programu Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego 
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży RÓWNAĆ SZANSE. 

21.10.2017 r. – SOBOTA
Godz. 10.00 –  „VII Biegi Papieskie” trasa wyznaczona na terenie 
osiedla w Górze Puławskiej (regulamin biegów i karta zgłoszenia 
dostępne na stronie internetowej www.gimnazjumgp.pl oraz pod 
numerem tel. +48 502553721)

VII Biegi Papieskie – impreza towarzysząca organizowana przez UKS 
„START” jako zadanie  publiczne, którego realizacja jest wspierana 
przez Gminę Puławy w ramach Otwartego Konkursu Ofert na 
realizację w 2017 r. zadań o charakterze pożytku publicznego 
w zakresie rekreacji i sportu na terenie Gminy Puławy oraz udział 
w rozgrywkach i turniejach sportowych dla mieszkańców Gminy 
Puławy.

Godz. 17.00 –  szkoła – „Gdzie są chłopcy z tamtych lat” – 
starszych i młodszych miłośników pieśni patriotycznej i wojskowej 
zapraszamy na koncert przygotowany przez artystów amatorów, 
członków TPGP, młodzież oraz zaproszonych gości.


