
Godz. 17.00 – Dom Chemika w Puławach – 
koncert – „Ale to już było” - X koncert przygo-
towany przez TPGP to koncert wspomnień, w któ-
rym wystąpią prezentując niezapomniane polskie 
piosenki między innymi dawno niewidziane 
„gwiazdy” poprzednich edycji oraz młode wscho-
dzące gwiazdeczki.

25.10.2015 r. – NIEDZIELA
Godz. 18.00 – kościół – „KADOSH” – koncert 
pieśni hebrajskich
Grupa muzyczna działająca przy parafi i św. Woj-
ciecha w Górze Puławskiej oraz zaproszeni do 
współudziału goście zaprezentują tradycyjne 
i współczesne pieśni śpiewane w jidysz w cieka-
wych aranżacjach instrumentalnych.

XV Dni Kultury 
Chrześcijańskiej

jubileuszowe

Patroni medialni:

Góra Puławska
18-25 X 2015

Organizatorzy:
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej, 

Parafia p.w. św. Wojciecha w Górze Puławskiej, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Puławskiej, 

Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej

Patronat Honorowy:
Biskup Radomski – ks. bp Henryk Tomasik, 

Wójt Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński
XV DKCH – zadanie publiczne współfi nansowane przez Powiat Puławski 

w ramach Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego 
o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury w 2015 r.
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18.10.2015 r. – NIEDZIELA
Godz. 11.30 – kościół – Msza św. inaugura-
cyjna w  kościele parafi alnym pw. św. Wojciecha 
w Górze Puławskiej
Godz. 16.00 – szkoła – uroczyste otwarcie 
XV Dni Kultury Chrześcijańskiej
– otwarcie wystaw: 
„Śladami Chrystusa – zapiski fotografi czne z Ziemi 
Świętej” 
„Polak, Węgier dwa bratanki – rozdziały wspólnej 
historii Polski i Węgier” – wystawa udostępniona 
przez p. Tadeusza Kaczora – Honorowego Konsula 
Węgier
– spektakl kabaretowy – teksty oparte na zabaw-
nych skojarzeniach oraz dowcipne piosenki oży-
ją na nowo w interpretacji rodziców i  nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górze 
Puławskiej
– poczęstunek w karczmie

19.10.2015 r. – PONIEDZIAŁEK
Godz. 17.30 – szkoła – spotkanie autorskie 
Angeliki Kuźniak, promocja ostatniej książki pisarki
pt. „Czarny anioł. Opowieść o  Ewie Demarczyk”,
długo wyczekiwanego por-
tretu tajemniczej artystki.

Angelika Kuźniak jest repor terką, 
autorką bestsellerowych książek 
„Marlene”, „Papusza”. Trzykrot nie 
uhonorowana nagrodą GRAND 
PRESS, kilkakrotnie nominowana 
do polsko-niemiec-
kiej Nagrody Dzien-
nikarskiej. W 2014 r. 
otrzymała statuetkę 
Melchiora 
w kategorii 
Inspiracja Roku.

20.10.2015 r. – WTOREK
Godz. 11.00 – szkoła – spektakl teatralny „Bajka 
o smoku Kubie” – przedstawienie dla dzieci, w któ-
rym artyści, bawiąc się baśniowymi konwencjami 
teatralnymi, prezentują ponadczasowe wartości.
Godz. 17.00 – szkoła – spektakl teatralny 
„Jonasz”– inscenizacja oparta na starotestamental-
nej Księdze Jonasza. Twórcy, wykorzystując poetykę 
musicalu, łączą dowcipny, muzyczny język poważ-
nym, wielowątkowym bogactwem biblijnego tekstu. 

Spektakle wykona „Teatr A” z  Gliwic, autorski, zawodowy 
teatr religijny działający od 1996 r., trzykrotny gość DKCH.

Godz. 18.00 – szkoła – „To już 15 lat…” – spo-
tkanie wspomnieniowo - refl eksyjne organizato-
rów i  sympatyków DKCH

22.10.2015 r. – CZWARTEK
Godz. 18.00 – szkoła – koncert – „Ballady na 
dwa serca” w wykonaniu Dominiki Żukowskiej i An-
drzeja Koryckiego

Wykonawcy, wyśpie wu jąc rosyjskie pieśni, tradycyjne i współ-
czes ne piosenki żeg larskie, zabiorą pub liczność w świat 
wspomnień i  wzruszeń. Prezentowane ballady nawiązują 
do słowiańskiej wrażliwości i kultury, dzięki czemu, mimo 
upływającego czasu, nie tracą na swej popularności i zawsze 
znajdują szeroką rzeszę odbiorców.

23.10.2015 r. – PIĄTEK
Godz. 17.30 – szkoła – wieczór fi lmowy – 
fi lm „Bóg nie umarł” (2014 r.), reż. Harold Cronk.
Dramat USA. Najgłośniejszy fi lm religijny ostat-
nich lat, wielki przebój kinowy w USA.
Po projekcji fi lmu – dyskusja.

24.10.2015 r. – SOBOTA
Godz. 10.00 – V BIEGI PAPIESKIE – trasa wy-
znaczona na terenie osiedla w Górze Puławskiej 
(regulamin biegów i karta zgłoszenia dostępne 
na stronie internetowej www.tpgorapulawska.pl 
oraz pod numerem tel. +48 502553721)

V BIEGI PAPIESKIE – impreza towarzysząca organizowana przez UKS „START” jako zadania pu-
bliczne, którego realizacja jest wspierana przez Gminę Puławy w ramach Otwartego Konkursu 
Ofert na realizację w 2015 r. zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie rekreacji i sportu 
na terenie Gminy Puławy oraz udział w  rozgrywkach i turniejach sportowych dla miesz kańców 
Gminy Puławy.
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