
 

 

XIX Powiatowy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 

5.11.2017 – 12.11.2017 

 

motto: ,,Idź, głoś i kochaj” 

 

Niedziela – 5.11.2017 

Więcbork 

godz. 11:00 – Msza św. inaugurująca XIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – kościół parafialny  

 

Lutowo 

godz. 16:00 – „Tylko mnie poprowadź” – spotkanie z ks. pielgrzymem Marianem Kotewiczem – 

Wiejski Ośrodek Kultury 

 

Zalesie 

godz. 14:00 – „Ogniwa chrześcijańskiej miłości” - spotkanie z ks. Pielgrzymem Zbigniewem  

             Kostewiczem – świetlica wiejska 

Kamień Krajeński 

godz. 16:00 – XVIII Powiatowe spotkanie z Pieśnią Religijną – sala widowiskowa Miejsko - Gminny 

Ośrodek Kultury 

                   

Poniedziałek – 6.11.2017 

Sępólno Krajeńskie 

godz. 11:00 – Spotkanie Izabelą Mazanowską autorką książki „Karolewo 1939 - Zbrodnie w obozie  

             Selbstschutz Westpreussen”. Pierwszej monografii poświęconej zbrodniom niemieckim  

             na ludności cywilnej w Karolewie. Książka opisuje najnowsze ustalenia dotyczące tych  

             tragicznych wydarzeń – spotkanie zamknięte dla młodzieży szkolnej - Biblioteka  

             Publiczna 

godz. 17:00 – Spotkanie Izabelą Mazanowską autorką książki „Karolewo 1939- Zbrodnie w obozie  

             Selbstschutz Westpreussen”. Pierwszej monografii poświęconej zbrodniom niemieckim  

             na ludności cywilnej w Karolewie. Książka opisuje najnowsze ustalenia dotyczące tych  

             tragicznych wydarzeń – Biblioteka Publiczna 

Wałdowo 

godz. 10:00 – Przyjaźń, prawda miłość czyli najważniejsze drogowskazy z nieba, „Przyjaciele na  

             zawsze” Sally Grindley. Kukiełkowy teatr na deskach „Małego Smyka” – Gminna  

             Pracownia Edukacji Kulturalnej – ARTiK (CKiS) 

Lutowo 

godz. 10:00 – „Co czujemy – miłość, przyjażń i tolerancja” – zabawy edukacyjne – Gminna  

             Pracownia Edukacji Kulturalnej – ARTiK (CKiS) 

 

Kamień Krajeński 



 

 

godz. 13:00 – Spotkanie Izabelą Mazanowską autorką książki „Karolewo 1939”. Pierwszej  

             monografii poświęconej zbrodniom niemieckim na ludności cywilnej w Karolewie.  

             Książka opisuje najnowsze ustalenia dotyczące tych tragicznych wydarzeń –  

             Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

Więcbork 

godz 18:00 – Chorał Gregoriański w teorii i w praktyce w wykonaniu Scholi Vox Cordis z 

Bydgoszczy – kościół parafialny 

 

Wtorek – 7.11.2017 

Sępólno Krajeńskie 

godz. 17:00- Spektakl teatralny „ Ławeczka”, wg sztuki Aleksandra Gelmana, w wykonaniu  

             aktorów sceny bydgoskiej: Wandy Dolman-Rzyskiej i Eugeniusza Rzyskiego, w  

             nowym cyku : teatr przy stoliku               

Włościbórz 

godz. 10:30 – „Kocham Cię” – wyrażanie i okazywanie uczuć bliźniemu, odróżnianie uczuć  

             pozytywnych od negatywnych – Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej – ARTiK (CKiS) 

 

Kamień Krajeński 

godz. 17:00 – „Ach – poezja!” - zapraszamy na koncert, na którym usłyszą Państwo kompozycje  

             Kuby Michalskiego do znanych wierszy wielkich polskich poetów, m.in.  

             Kochanowskiego, Mickiewicza, Norwida, Asnyka, Tetmajera, Staffa i Leśmiana. Wiersze  

             poważne i humorystyczne , liryczne i patetyczne, patriotyczne i miłosne, czyli to co  

             najpiękniejsze w naszej literaturze, we wszystkich jej barwach i odcieniach. Na okrasę  

             kilka ballad Leonarda Cohena. – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

                    

Więcbork 

godz. 11:00 – „Konie w służbie człowiekowi” – Wystawa fotografii Pana Krzysztofa Strycharka 

             Wystawę będzie można zwiedzać do 08-12-2017 w godzinach pracy biblioteki - Miejsko- 

             Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku 

godz. 11:00 – „Warto podróżować – relacja z Włoch” – spotkanie z księdzem Tomaszem Klafetką,  

             sala widowiskowa MGOK w Więcborku/spotkanie dla młodzieży/ 

godz. 18:00 – „Warto podróżować – relacja z Włoch” – spotkanie z księdzem Tomaszem Klafetką, 

             sala lustrzana MGOK w Więcborku/spotkanie otwarte/ 

 

Środa – 8.11.2017 

Sępólno Krajeńskie 

godz. 10:00 - „Niesforne aniołki” czyli zabawy literacko-plastyczne dla dzieci – Biblioteka Publiczna 

godz. 15:30 – „Pieśń wspólna na ulicach Sępólna!” – radosne śpiewanie ulicami miasta. Zbiórka 

przed 

             Centrum Kultury i Sztuki (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Bartłomieja oraz CKiS) 



 

 

 

godz. 17:00 – Spotkanie z znanym bydgoskim poetą Wiesławem Trzeciakowskim kilkukrotnym  

             laureatem konkursów i festiwali poetyckich. Poeta wprowadzi nas w zaczarowany świat  

             poezji swoim najnowszym tomikiem wierszy Religioso – Biblioteka Publiczna  

Lutówko  

godz. 16:00 – „Wołamy o przebudzenie” – konkurs piosenki religijnej dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych –  

             czytanie poezji – świetlica wiejska (CKiS) 

Wiśniewa  

godz. 16:00 – „Skarbnica Dobrych Myśli” – refleksje o pozytywnych emocjach – świetlica 

wiejska(CKiS)  

 

Więcbork  

godz. 10:15 – Spotkanie z autorką książek dla dzieci Panią Izabelą Klebańską. Organizatorem  

             spotkania jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku. Wydarzenie  

              odbędzie się w Przedszkolu Gminnym w Więcborku „Niezapominajka” 

godz. 16:00 – „Padre, strzelba, różaniec i koń” – sylwetka księdza Jerzego Pecolda na podstawie 

              książki jego autorstwa – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku 

godz. 16:00 – „Wspólnota miejscem radości i miłości” – doświadczenie pracy z osobami  

             niepełnosprawnymi – spotkanie z Ks. Marcinem Wierzchosławskim oraz wystawa zdjęć     

             – sala lustrzana MGOK w Więcborku 

godz. 18:00 – „Żołnierz Niezłomny Kościoła” – film o prześladowanym przez UB abp Baraniaku – 

sala kinowa MGOK w Więcborku  

 

Sypniewo 

godz. 14:00 –  Zapamiętaj to!: Puzzle – symbole narodowe – WDK Sypniewo 

godz. 16:00 –  Świat jak z bajki: Wiersze patriotyczne dla dzieci – WDK Sypniewo  

        

Czwartek – 9.11.2017 

Sępólno Krajeńskie 

godz. 16:00 – „Śpiewajmy Panu” – Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej – Sala konferencyjna  

              Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Jeziornej 

godz. 15:30 – Wernisaż wystawy fotograficznej uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sępólnie 

Krajeńskim pt „ Drzewa”  

godz. 17:30 – Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem, absolwentem scenariopisarstwa w 

Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej, który pierwsze opowiadania zaczął pisać 

w szkole podstawowej. Wraz z rodziną mieszka w Puławach a jego życiowa pasja to futbol. W 2014 

roku powstał film dokumentalny Skazani na książki – Zbigniew Masternak w reżyserii Iwony 

Nowackiej, w którym Zbigniew Masternak opowiedział o swojej drodze z boiska piłkarskiego do 

literatury .Obecnie  jest pisarzem, piłkarzem, autorem m.in.takich książek jak „ Nędzole”, „ Jezus na 



 

 

prezydenta”, „ Niech żyje wolność”, „ Chmurołap. Jesienią 2010 reżyser Andrzej Barański 

zrealizował film Księstwo na podstawie trzech debiutanckich powieści Masternaka 

 

Wiśniewka 

godz. 16:00 – „Depesza do serca Bożego” – listy do Boga – świetlica wiejska (CKiS) 

 

Kamień Krajeński 

godz. 18:00 – Film „Chata” – Mack jest szczęsliwym mężem i ojcem trojga wspaniałych dzieci. 

Pewnego dnia rodzinę dotyka tragedia. Ginie ich najmłodsza córka Missy. Mack popada w rozpacz, 

która oddziela go od świata i rodziny. Kilka lat po tragedii otrzymuje tajemniczy list z zaproszeniem 

do leśnej chaty. List wydaje się pochodzić od samego Boga. Pełen wątpliwości i obaw decyduje się 

na spotkanie z nieznanym, które okaże się być niezwykłym doświadczeniem pozwalającym 

zrozumieć sens rodzinnej tragedii i zupełnie inaczej spojrzeć na życie i świat - MGOK 

 

Więcbork 

godz. 11:00 – „Posługa misyjna – droga, którą poszłam za Chrystusem” – spotkanie z siostrą  

              Danielą Pałubicką - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku 

godz. 16:30 – Idź, głoś i kochaj – zajęcia animacyjne w Akademii Skrzata – MGOK w Więcborku 

godz. 16:30 – „Posługa misyjna – droga, którą poszłam za Chrystusem” – spotkanie z siostrą  

              Danielą Pałubicką - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku 

         

Sypniewo 

godz. 16:00 – Podróże palcem po mapie – Warszawa – wirtualny spacer po Stolicy – WDK 

Sypniewo  

godz. 17:00 – Zajęcia plastyczne: Zrób to sam – Godło Polski – WDK Sypniewo 

 

Piątek – 10.11. 2017 

Sępólno Krajeńskie 

godz. 18:00 – „Serce pełne radości” – śpiewajmy Panu – świetlica OSP (CKiS) 

 

Iłowo 

godz. 16:00 – „W drodze przez życie” – poszukiwania wartości, recytacja wierszy przy dźwiękach  

              natury. „Opowieść o dzbanie”: klucze wartości - zabawy plastyczne, zabawy 

              integracyjne – świetlica wiejska (CKiS)   

 

Świdwie 

godz. 16:00 – „Razem ku sercu” – różańcowe prośby do Boga – świetlica wiejska (CKiS) 

Niechorz 

godz. 17:00 – „Dobrze że jesteś” – podkreślenie wartości rodziny we współczesnym świecie poprzez  

              gry i zabawy – świetlica wiejska (CKiS) 



 

 

 

Wysoka Krajeńska 

Godz. 17:00 –„Sercem otwórz świat” ” – drogowskazy dobrych uczynków - świetlica wiejska (CKiS) 

 

Komierowo 

godz. 16:00 – „Ocean uczuć” – refleksje o uczuciach , czyli jak odróżnić dobro od zła - świetlica 

wiejska (CKiS) 

 

Wilkowo 

godz. 18:00 – „Swoją miłością budujemy pomosty” – refleksje o życiu osób starszych i samotnych - 

świetlica wiejska (CKiS)                                         

 

Więcbork 

godz. 11:00 – Promocja książki Pani Izabeli Mazanowskiej pt. „Karolewo 1939. Zbrodnie w obozie  

             Selbstschutz Westpreussen” Organizatorem spotkania jest Miejsko-Gminna Biblioteka  

             Publiczna w Więcborku. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego  

             i Zawodowego w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16b 

godz. 17:00 – Promocja książki Pani Izabeli Mazanowskiej pt. „Karolewo 1939. Zbrodnie w obozie  

             Selbstschutz Westpreussen” –Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku 

 

Sypniewo 

godz. 18:00 – Patriotyczne Śpiewanie – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – WDK Sypniewie 

 

Sobota 11.11.2017 

Sępólno Krajeńskie  

godz. 10:00 – Msza św. za Ojczyznę – Kościół Parafialny pw. św. Bartłomieja 

godz. 11:00 – „Urodziny Niepodległej” – listopadowy Raut na ulicy Studziennej (CKiS) 

 

Kamień Krajeński 

godz. 16:00 – „Droga ku wolności” – wieczór patriotyczny - MGOK 

                    

Więcbork  

godz. 11:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. koncert patriotyczny w wykonaniu chóru 

„Lutnia” z Więcborka – kościół parafialny 

godz. 18:00 – Patriotyczne Śpiewanie – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – Sala Lustrzana 

MGOK w Więcborku 

 

Niedziela 12.11.2017 

Sępólno Krajeńskie 

godz. 10:00 – Msza św. kończąca XIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – Kościół Parafialny pw. 



 

 

św. Bartłomieja 

godz. 16:00 – Spotkanie z wybitnym aktorem sceny bydgoskiej oraz wykładowcą Akademii 

             muzycznej w Bydgoszczy Mieczysławem Franaszkiem w spektaklu „Pytając o Boga” – 

Biblioteka Publiczna 

Trzciany  

godz. 16:00 – „Ogniwa chrześcijańskiej miłości” - spotkanie  z ks. Pielgrzymem Zbigniewem 

Kostewiczem – świetlica wiejska (CKiS) 

 

Wałdowo 

godz. 14:00 – „Droga Prawdy, Nadziei i Miłości” – koncert chóru Gospel AVE - Wiejski Ośrodek 

Kultury (CKiS) 

 

Więcbork  

godz. 11:00 – Msza święta z okazji Jubileuszu 150-lecia obecności Sióstr Franciszkanek na ziemiach 

polskich oraz 85-lecia w Więcborku 

godz. 16:00  - 150-lecie Sióstr Franciszkanek na ziemiach polskich oraz 85-lecie w Więcborku – 

spotkanie z siostrami franciszkankami. O historii zakonu opowie siostra Fabia – Stary Klasztorek ul. 

Złotowska 1  

godz. 18:00 – „Otwórz się!” – koncert ewangelizacyjny zespołu Effatha – sala widowiskowa MGOK 

w Więcborku   

 

Komitet organizacyjny XIX 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 Sępólnie Kraj. 

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

Ludmiła Piekałkiewicz-Geruzel - Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku  

Joanna Soja-Tońska–  Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku  

Ireneusz Bona – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Kraj. 

Przemysław Kowalczyk - Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sośnie 

Ilona Liszka - Prezes SRK w Sypniewie  

 

Sekretariat XVIII Powiatowego TKCH: Lech Szumigaj – tel. 505436869 


