
18.10.2018 r. – CZWARTEK
Godz. 18.00 – szkoła –  koncert Jagi Wrońskiej
Jaga Wrońska to wokalistka, poetka, kompozytorka, twórczyni 
ok. 30 programów muzycznych w krakowskim Lochu Camelot. 
Dzięki swojemu niezwykłemu, elektryzującemu głosowi 
nazywana bywa „polską Edith Piaf”. Wielokrotnie nagradzana 
koncertowała w całej Polsce, we Francji, Wielkiej Brytanii, 
Niemczech i Ukrainie.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu  Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska

19.10.2018 r. – PIĄTEK 
Godz. 10.00 – szkoła – TEATRZYK PIERWSZEGO KONTAKTU 
– teatr grający sztuki skierowane do najmłodszych. Zapraszamy 
na spektakl „O SMOKU CO PĘKŁ TEGO ROKU”. 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu  Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska 

godz. 18.00 – szkoła – wieczór filmowy – „Wyklęty” – 
reżyseria Konrad Łęcki
„Wyklęty” to oparty na faktach film, którego akcja toczy się 
w Polsce, w drugiej połowie lat 40-tych. Jego bohaterami są 
członkowie podziemia niepodległościowego, walczący z władzą 
ludową o powojenny kształt Polski.

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

Parafii pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Gminy Puławy

Puławskiego Ośrodka Kultury „DOM CHEMIKA”
Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Górze Puławskiej
Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy 2 DP 1 Armii Wojska Polskiego 

w Górze Puławskiej

GÓRA PUŁAWSKA 
14 – 21  X  2018

PATrOnI MEDIAlnI:

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

21.10.2018 r. – NIEDZIELA
Godz. 18.00 – kościół – „Chwytaj dzień – piosenki z pozytywnym 
przesłaniem” – koncert zespołu „Prowokalni” 
„Prowokalni – zespół wokalny Puławskiego Ośrodka Kultury 
„DOM CHEMIKA” działający pod kierownictwem muzycznym 
Michała Matrasa. W repertuarze zespołu znajdą się utwory 
znanych i cenionych artystów m.in. The Beatles, Michael Jackson, 
Zbigniew Wodecki, Kayach, Mieczysław Szcześniak. Wokalistom 
akompaniować będzie zespół muzyczny.



Szanowni Państwo,

    Serdecznie dziękujemy za wsparcie i uczestnictwo w XVII Dniach 
Kultury Chrześcijańskiej. Żywe zainteresowanie społeczności lokalnej 
utwierdza nas w celowości różnorodnych działań służących integracji 
społeczności, kultywowaniu lokalnych tradycji, poznawaniu historii 
Ojczyzny i regionu.
Pragniemy zaprosić wszystkich sympatyków, jak również tych 
Państwa, którzy dotychczas nie mieliście okazji uczestniczyć w dniach 
kultury na kolejne, XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Górze 
Puławskiej, poświęcone 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.  
Niech wspólna radość z Odzyskania Niepodległości będzie udziałem 
nas wszystkich.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

13.10.2018 r. – SOBOTA
Godz. 10.00 –  „VIII Biegi Papieskie – Dla Niepodległej” 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) 

VIII 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 2018 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.

14.10.2018 r. – NIEDZIELA
Godz. 11.30 – kościół – Msza św. inauguracyjna w kościele 
parafialnym pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej. Po Mszy 
św. przemarsz do centrum Góry Puławskiej, odsłonięcie 
i poświęcenie pamiątkowej tablicy na Placu im. ks. Józefa 
Benedykta Kownackiego, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
przy pomniku pomordowanych w 1942 r.

Godz. 17.00 – szkoła -  uroczyste otwarcie XVIII DKCH
- otwarcie wystawy „W drodze do niepodległości”. 

Wystawa jest elementem projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”. 
Patronat nad projektem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

-  wręczenie tytułów honorowych członków TPGP

-  koncert zespołu Warszawska Orkiestra Sentymentalna, która 
muzycznie nawiąże do obchodzonej 100 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę.

Warszawska Orkiestra Sentymentalna to zespół, który sięga do 
korzeni polskiej przedwojennej sceny muzycznej. Grupa wykonuje 
utwory z repertuaru Adama Astona, Wiery Gran, Mieczysława 
Fogga i innych gwiazd teatralnych, kabaretowych czy filmowych. 
Kontynuuje tradycję rewiowych wykonań utworów tanecznych 
i sentymentalnych, zachowując naturalny i ponadczasowy czar 
tych melodii, a jednocześnie dodaje im odrobinę współczesnej 
wrażliwości muzycznej.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu  Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska

- poczęstunek w karczmie.

15.10.2018 r. – PONIEDZIAŁEK
Godz.16.15 – kościół – Modlitwa Różańcowa w intencji 
pracowników oświaty.

16.10.2018 r. – WTOREK
Godz. 17.00 – szkoła – Gminna Biblioteka Publiczna – 
spotkanie autorskie z Agnieszką Martinką połączone z prezentacją 
multimedialną. 
Agnieszka Martinka rowerem przejechała szlak ojca zesłańca. 
Efektem podróży na Ural jest książka łącząca wspomnienia ojca 
i córki. Ojca – ofiary komunizmu, córki – podróżniczki, która chce 
utrwalić pamięć o cierpieniach Polaków.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu  Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska

17.10.2018 r. – ŚRODA
Godz. 17.00 – szkoła – spotkanie autorskie z Szymonem 
Hołownią.
Szymon Hołownia to dziennikarz i publicysta zajmujący się 
głównie tematyką religijną. Laureat wielu nagród i wyróżnień za 
„głęboką znajomość tematyki religijnej w połączeniu z doskonałą 
orientacją w świecie współczesnej kultury” oraz „stworzenie 
nowatorskiej na polskim gruncie formuły pisania o sprawach 
religijnych”. Znany jako prowadzący programy telewizyjne 
m.in. „Mam talent”. Autor książek „Ludzie na walizkach”, „Święci 
pierwszego kontaktu”, „Tabletki z krzyżykiem” i wielu innych.

autor: Radek Polak


