
 XV Powiatowy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 
10.11.2013 – 17.11.2012 

 
 
motto: Być solą ziemi  
 

Niedziela - 10.11.2013 
 

Sępólno Kraj. 
godz. 1000 – Msza św. inaugurująca XV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – Kościół  
                     parafialny  
godz. 1500 – „Polskie sny” – spotkanie z Krystyną Szalewską wybitną artystką, która 
                     wprowadzi nas  w świat swojej twórczości emanujacej autentycznym  
                     narodowym charakterem, nawiązujących do niespotykanych poza Polską  
                     przejawów religijności – Centrum Aktywności społecznej - sala główna  
 
Lutowo 
godz. 1600 –,,Dalej bracia do buławy…” śpiew pokoleń – Wiejski Ośrodek Kultury 
 
 
Więcbork 
 

godz. 1700 – uroczysta msza św. inaugurująca XV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – 
                    kościół parafialny 
 
Kamień Kraj. 
 
godz. 1630 – XIV Powiatowe spotkanie z Pieśnią Religijną – Miejsko Gminny Ośrodek  
                   Kultury  
 

 

Sośno 
godz. 1100 – Msza św. z oprawą muzyczną pieśni patriotycznych i legionowych w wykonaniu  
                    chóru Cantabile – Kościół parafialny  
 
 
 
 
 
 



Poniedziałek – 11.11.2013 
 

Sępólno Kraj. 
godz. 930 – Przemarsz pod pomnik Walki i Męczeństwa 
godz. 1000 – Msza św. za Ojczyznę – kościół parafialny 
godz. 9.30 –„ Kto ty jesteś?” – event historyczno-patriotyczny na Placu Wolności pod  
                    hasłem –Jesteśmy równi, choć różni. Każdy ma prawo być patriotą. 
Więcbork 
godz. 1100 – Msza św. za Ojczyznę – Kościół parafialny 
godz. 1200 – Inscenizacja patriotyczna młodzieży z CKZiU w reżyserii Zofii Krasickiej – 
                     Kościół parafialny  
godz.1700- „Tam słowa już nic nie znaczą" – wystawa sakralnych obrazów zachowanych w  
                    rodzinach od pokoleń. Wystawie towarzyszyć będzie montaż słowno-muzyczny  
                    w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Runowie Krajeńskim Miejsko- 
                     Gminna Biblioteka Publiczna 
godz. 1800 – Wieczór wspomnień – Więcbork i okolice w okresie walki o niepodległość  
                     w 1918 r.  –  Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - Sala kinowa 
godz. 1800 – Finał konkursu plastycznego - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - Sala kinowa  
 
Kamień Kr.  
godz. 1045 – msza św. za Ojczyznę – kościół parafialny 
godz. 1700 – „Nosimy Cię w swych sercach” – koncert uświetniający Rocznicę Odzyskania  
                    Niepodległości - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
                     
Sośno 
godz. 1100 – Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny – Kościół parafialny  
godz. 1200 – Marsz, marsz Polonia- program artystyczny związany z rocznicą odzyskania  
                     przez Polskę niepodległości - Kościół parafialny 

 

Wtorek – 12.11.2013 
Sępólno Kr. 
godz. 900 – „Tajemnica zaginionych literek” spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru 
„Maska” z  Krakowa –Biblioteka Publiczna. 
godz. 1500 – „Jak sobie radzić kiedy jest trudno czyli zacznij tu gdzie jesteś” - spotkanie z  
                   Zuzanną Celmer psychologiem i psychoterapeutom, autorką wielu książek o  
                    tematyce małżeńskiej, społecznej i rodzinnej. Uznanym autorytetem od  
                    asertywności,  komunikacji, procesów motywacyjnych, inteligencji emocjonalnej  
                    i budowania związków- Biblioteka Publiczna. 
 godz. 1730 – „Okna niebios” tworzenie ikon metodą decoupage na drewnie -Pracownia  
                      Sztuki Użytkowej w Sępólnie Krajeńskim 



                     
Włościbórz 
godz. 1700 – „Rodzina na starej fotografii” – wspomnienia naszych babć, dziadków  
                     i pradziadków spotkanie międzypokoleniowe” – świetlica wiejska 
  
Wałdowo, Lutowo, Piaseczno, Skarpa 
godz. 1000 „Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły”, czyli lekcja o wartościach- Gminne  
                   Pracownie Edukacji Kulturalnej „ARTI-i” świetlice wiejskie                   
Więcbork 
godz. 800 – „Tajemnica zaginionych literek” spektakl dla dzieci z przedszkola gminnego  
                   spektakl w wykonaniu Teatru „Maska” z Krakowa – Miejsko Gminna Biblioteka  
                    Publiczna. 
godz. 1200 – „ Dywizjon 303” – Najskuteczniejsza jednostka Aliantów w czasie Bitwy 
                   o Anglię – spotkanie dla młodzieży prowadzone przez ks. Jarosława Rusnaka – 
                    Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - Sala kinowa 
godz. 1700 - Wieczór wspomnień i pieśni patriotycznej, na który serdecznie zaprasza      
                   wszystkich chętnych Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Kolo Emerytów i  
                    Rencistów w Więcborku 
godz. 1800 – „Malarstwo i rzeźba sakralna Józefa Walczaka” – otwarcie wystawy połączonej  
                     z recitalem pieśni religijnej Miejsko Gminny  Ośrodek Kultury 
                                       
godz. 1900 - „ Dywizjon 303” – Najskuteczniejsza jednostka Aliantów w czasie :Bitwy  
                    o Anglię – spotkanie otwarte prowadzone przez ks. Jarosława Rusnaka – Miejsko  
                    Gminny  Ośrodek Kultury- sala kinowa 
 Kamień Kr. 
 godz. 1100 – „Tajemnica zaginionych literek” spektakl dla dzieci z przedszkola gminnego  
                     spektakl w wykonaniu Teatru „Maska” z Krakowa – Miejsko Gminna Biblioteka  
                    Publiczna. 
 
godz. 1700 –„Emocje w naszym życiu”  spotkanie z Zuzanną Celmer 
                    psychologiem i psychoterapeutom, autorką wielu książek o tematyce  
                    małżeńskiej, społecznej i rodzinnej. Uznanym autorytetem od asertywności,  
                    komunikacji, procesów motywacyjnych, inteligencji emocjonalnej  i budowania  
                   związków- Biblioteka Publiczn                 

 
Środa – 13.11.2013 

Sępólno Kr. 
godz. 1600 – „Papierowe anioły” – warsztaty origami - Centrum Kultury i Sztuki –  
                    Pracownia Aranżacji Wnętrz Centrum Kultury i Sztuki 
godz. 1630  - „Śpiewajmy Panu” – Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej – Centrum  



                    Kultury i Sztuki – sala kinowa 
godz. 1700 –„Historia Gruzji – pierwszy Kościół, chrześcijaństwo początek  
                   i współczesność” –  spotkanie z podróżnikiem ks. Markiem Matelicą –          
                       Biblioteka Publiczna.                      

Iłowo 
godz. 1700 – „Rodzina na starej fotografii – wspomnienia naszych babć, dziadków  
                    i pradziadków  spotkanie międzypokoleniowe” – świetlica wiejska 
Kawle 
godz. 1800 – „Jak długo na Wawelu” – spotkanie z pieśnią na ustach – świetlica wiejska  
Wałdowo, Lutowo, Włościbórz, Piaseczno, Skarpa 
godz. 1000 „Tak więc twoja trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś  
                   największa jest miłość” z pamiętnika niesfornego aniołka - Gminne  
                   Pracownie Edukacji Kulturalnej „ARTI-i” świetlice wiejskie                   
Więcbork  
godz. 1100 –„Montaż słowno – muzyczny”  oparty na twórczości ks. Jana Twardowskiego  
                   przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami  
                   Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu - Miejsko Gminny  
                   Ośrodek Kultury - Sala kinowa 
godz. 1700 –„Miłującemu Boga wszystko obraca się ku dobru” spotkanie z poezją księdza  
                   Twardowskiego - wieczór przygotowany przez młodzież z LO Więcbork –  
                   Miejsko  Gminna Biblioteka Publiczna. 
  
Kamień Kraj. 
godz. 1700  Projekcja filmu połączona z dyskusją na tematy poruszone w filmie - Miejsko  
                  Gminna Biblioteka Publiczna. 
  

Czwartek – 14.11.2013 
Sępólno Kraj. 
godz. 1330 - „Zagrożenia wiary” - spotkanie otwarte z księdzem egzorcystą Pawłem  
                   Zimniewiczem  - Biblioteka Publiczna  
godz. 1700 –„Podróż” – recital gitarowy Kuby Michalskiego inspirowany poezją Leśmiana,  
                    Asnyka,  Mickiewicza, Beudelaira i innych - Biblioteka Publiczna  
Godz. 17.00 - ,,Pomnik Chrystusa Króla” – spotkanie z rzeźbiarzem Andrzejem Pianką,  
                    twórcą repliki pomnika połączone z warsztatami rzeźbienia postaci – Pracownia  
                    Sztuki Użytkowej Centrum Kultury i Sztuki 
OSP- Sępólno Kraj   
godz. 1800 –„Poezja Karola Wojtyły- jesienne rozważania” - świetlica miejska  
Komierowo  
godz. 1700 – Przodkowie rodu komierowskich związani z krzewieniem kultury  
                    chrześcijańskiej – świetlica wiejska  



Niechorz 
Godz. 17.00 - ,,Nie zapominajmy, że miłość Boga do swojego ludu, miłość Chrystusa do  
                         kościoła  jest wieczna i nigdy się nie skończy” – projekcja filmu o Janie  
                         Pawle II – świetlica wiejska 
 
Wałdowo, Lutowo, Włościbórz, Piaseczno, Skarpa 
godz. 1000 „Taki mały, taki duży (…) taki chudy, taki  gruby (…)” – czyli o tolerancji –  
                 świetlica wiejska. 
Piaseczno 
godz. 1800 – „Życie i twórczość Jana Pawła II „ – świetlica wiejska  
Teklanowo 
godz. 1600 – „Biografia Jana Pawła II „ – wystawa książek i zdjęć- świetlica wiejska 

Więcbork 
godz. 1100 „Zagrożenia wiary” - spotkanie młodzieży LO z księdzem egzorcystą Pawłem  
                  Zimniewiczem - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna 
godz. 1600 - „Zagrożenia wiary” - spotkanie otwarte z księdzem egzorcystą Pawłem  
                  Zimniewiczem  - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna  
  Kamień Kraj. 
godz. 1700 – „Tylko Bóg ma prawo mnie obudzić” – sztuka teatralna na podstawie  
                       wzruszającej książki Érica-Emmanuela Schmitta „Oskar i pani Róża”  

                           opowiadająca o chłopcu  nieuleczalnie chorym na białaczkę - Miejsko Gminny  
                      Ośrodek Kultury 
 

Piątek – 15.11.2013 
Sępólno Kraj.  
godz. 1600 – „Miasto aniołów” - otwarcie wystawy ceramiki – anioły - hol Centrum Kultury  
                    i Sztuki  
godz. 1700 – „Tylko Bóg ma prawo mnie obudzić” – sztuka teatralna na podstawie 
                    wzruszającej książki Érica-Emmanuela Schmitta „Oskar i pani Róża”  

                      opowiadająca   o chłopcu  nieuleczalnie chorym na białaczkę - Centrum Kultury i  
                  Sztuki 
                   
 
Wysoka Krajeńska  
godz. 1600 –,, Nie lękajcie się – myśli o życiu we współczesnym świecie” – nasze  
                       wspomnienia o  Janie Pawle II – świetlica wiejska 
Lutówko 
godz. 1600 – Historia kościołów parafii Lutowo - spotkanie z ks. proboszczem M.  
                   Kotewiczem i K. Trzosem - świetlica wiejska 
Radońsk 
godz. 1700 – Spotkanie modlitewne przy grocie  



Trzciany 
godz. 1800 – ,,Znaki ufności" - wieczór poezji ks. J. Twardowskiego  - świetlica  
                     wiejska         
Wiśniewka 
godz. 1600 – „Marsz, marsz Polonia” Śpiewanie pieśni patriotycznych – świetlica wiejska 
 
Wałdówko 
Godz.1700.,,Z dymem pożarów z kurzem krwi bratniej” – montaż słowno – muzyczny-  
                 świetlica  wiejska 
Więcbork 
 godz. 1700   –Wspomnienia z podróży do Ziemi Świętej – prowadzenie Zofia Świerczewska  
                     - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna 
 
Kamień Kr.  
godz. 1700 – „Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego” – Pieśni Jacka Kaczmarskiego  
                   obrazujące  wydarzenia współczesne w perspektywie historycznej inspirowane  
                   wspaniałymi  dziełami sztuki polskiej i obcej – Michała Anioła, Bruegla, Boscha,  
                   Holbeina, Matejki,  Gierymskiego, Norblina i Malczewskiego – prowadzenie  
                   Lech Szumigaj – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
 

 
Sobota 16.11.2013 

 
Sępólno Kraj. 
godz. 1700 – „Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego” – Pieśni Jacka Kaczmarskiego  
                   obrazujące  wydarzenia współczesne w perspektywie historycznej inspirowane  
                   wspaniałymi  dziełami sztuki polskiej i obcej – Michała Anioła, Bruegla, Boscha,  
                   Holbeina, Matejki,  Gierymskiego, Norblina i Malczewskiego – prowadzenie  
                   Lech Szumigaj - Biblioteka Publicz 
Wałdowo 
godz. 1700 - ,,Historia i kultura narodu polskiego” - montaż słowno – muzyczny z okazji   
                   odzyskania przez Polskę niepodległości – świetlica wiejska 
 Skarpa 
godz. 1600 - ,,Jak długo w sercach naszych”- wspólnie śpiewanie pieśni patriotycznych –  
                     Wiejski Ośrodek Kultury 
Świdwie 
godz. 1700 - ,,Piechota ta szara piechota” – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych  
                     – świetlica  wiejska 
Zalesie 
godz. 1600 –„Historia kościoła w Skarpie” – dawne opowieści z pokolenia na pokolenie  –  
                    świetlica  wiejska 



 
 
Więcbork 
godz. 1200 – Spotkanie z Krystyną Pawłowicz – prawnikiem nauczycielem akademickim  
                  doktorem hab. nauk prawnych. W latach 2007-2011 sędzią Trybunału Stanu ,  
                   posłanką do  Sejm VII kadencji . Pani Krystyna Pawłowicz brała udział w  
                   rozmowach Okrągłego Stołu. W latach 2011-2012 piastowała stanowisko  
                  profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  
                  Warszawie. Swoje prace publikuje m. in. W „Naszym Dzienniku” i „Rzeczach  
                  Wspólnych”. Jest także publicystką Radia Maryja – Miejsko Gminny Dom Kultury  
 
 

Niedziela 17.11.2013 
 

Sępólno Kraj. 
 
godz. 1500 –  „ Pamięć historyczna, która buduje ciągłość narodu” – spotkanie z Teresą  
                     Zelek-Grodzicką córką artysty Ignacego Zeleka twórcą odsłoniętego w naszym  
                      mieście w 1938r. pomnika Wdzięczności - Chrystusa Króla - Biblioteka  
                      Publiczna 
 Więcbork 
godz. 1100 – Msza św. kończąca  XV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – Kościół  parafialny 
                    
godz. 1700 – „Tylko Bóg ma prawo mnie obudzić” – sztuka teatralna na podstawie 
                    wzruszającej książki Érica-Emmanuela Schmitta „Oskar i pani Róża” opowiadająca  
                     o chłopcu  nieuleczalnie chorym na białaczkę - Miejsko Gminny Ośrodek  
                     Kultury - Sala kinowa 
 
Kamień Kraj.  
godz. 1630 – „Być solą ziemi” – inscenizacja w wykonaniu grupy teatralnej „Bez nazwy” z  
                     publicznego Gimnazjum w Kamieniu – sala Betania przy Kościele parafialnym. 
 
 
 
 
 
 
 

Organizatorzy Serdecznie Zapraszają  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K omitet organizacyjny XV Powiatowego TKCh: 

Zofia Świerczewska – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Bydgoskiej 

Ks. Jarosław Rusnak – Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji 
Bydgoskiej 

Grażyna Kędzierska – Dyrektor Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępolnie 
Kr. 

Julita Maciaszek – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie Kr. 

Maria Kołata - Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku  

Dorota Kortas – Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Kr.  
Joanna Soja - Tońska – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku  
 
Ireneusz Bona – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Kr. 
 
Przemysław Kowalczyk – Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Sośnie  
 
Ilona Liszka - Prezes SRK w Sypniewie  
  
 
Sekretariat XIII Powiatowego TKCH: 
Lech Szumigaj – tel. – 726 151 636  
 

 


