
Zbliża się Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 
»« Tradycyjnie od Dnia Papieskiego 
w niedzielę zacznie się XXIII Tydzień 
Kultury Chrześcijańskiej. Bogaty pro
gram zawiera koncerty, dyskusje fi
lozoficzne, wystawy, projekcje fil
mów, a nawet... puszczanie lataw
ców. 
W tym roku tydzień przebiegnie pod 
hasłem „Kultura wyraża kształt i wiel
kość człowieczeństwa". - Te słowa 
Jan Paweł II wygłosił w czerwcu 
1980 r. w siedzibie UNESCO. Pomy
śleliśmy że dobrze łączy czynniki 
ważne dla tygodnia, czyli kulturę 
i młodzież - wyjaśnia ks. Kazimierz 
Dziadak, dyrektor wydziału ds. kul
tury i środków społecznego przeka
zu diecezji płockiej. 

Dzień Papieski będzie stał pod 
znakiem koncertu IX Symfonii Lud
wiga van Beethovena w wykonaniu 
Płockiej Orkiestry Symfonicznej. 

Jednak Tydzień Kultury Chrze
ścijańskiej to nie tylko muzyka. W po
niedziałek dzieci z SP nr 1 dostarczą 
osobom potrzebującym, w szczegól
ności samotnym, chorym i niepeł
nosprawnym, karteczki ze słowami 
nadziei. A w Zespole Szkół Ekono-
miczno-Kupieckich odbędzie się 
zbiórka pieniędzy dla najbardziej 
potrzebujących uczniów. 

Bogato zapowiada się czwartek. 
Od rana w auli III LO będzie można 
wziąć udział w seminarium filozoficz
nym „Kto jest odpowiedzialny za kon-
dycję duchową współczesnego czło
wieka?" z udziałem dwóch filozofów: 
religijnego ks. dr. Andrzeja Kobyliń
skiego i świeckiego Tomasza Zbrzez-
nego. Obaj wygłoszą wykłady, po któ
rych zaplanowano dyskusję z udzia
łem młodzieży, a potem - warsztaty 
filozoficzne. 

- Chcemy udowodnić, że filozofia 
, nie jest niepraktyczna i nieprzydat

na. Przeciwnie, uczy znajdować i roz
różniać wartości, budować tożsamość 
- mówi Grażyna Rybicka, polonistka 
z III LO, koordynatorka seminarium. 
- Współczesnego człowieka zasypu
je mnóstwo propozycji postaw. War
to, by potrafił wybrać właściwie, ale 
przede wszystkim posiadał tę wol
ność wyboru. Dlatego przed semina
rium obejrzymy film „Wolność sło
wa". Hilary Swank gra nauczycielkę, 
która zachęca uczniów do kreatyw
nego myślenia. 

Także w czwartek w LO Stowarzy
szenia Oświatowców Polskich odbę
dzie się sympozjum nt. mistyki i po
ezji Jana Pawła II i ks. Jana Twardow
skiego. Głos zabierze ks. biskup Piotr 

Libera, z recitalem wystąpi Leszek 
Długosz, odczytany zostanie list ks. 
kardynała Stanisława Dziwisza. 

Wieczorem zaś Teatr Dramatycz
ny zaprasza na przedstawienie „Po-
verello - opowieść o Biedaczynie Bo
żym". Rzecz o św. Franciszku z Asy
żu. Spektakl reżyseruje Marek Mo-
krowiecki. Natomiast Stanisławów-
ka zaprasza na kolejny „Wieczór 
chwały" - spotkanie, w trakcie które
go modlitwa łączy się ze śpiewem 
i tańcem w duchu tanecznej atmosfe
ry gospel. 

Natomiast w piątek parafia św. Du
cha zaprasza na „Świadectwo" Jacka 
Olszewskiego (męża zmarłej siatkar
ki Agaty Mróz) i ks. Macieja Makuły 
- kapelana stołecznego Instytutu He
matologii i Transfuzjologii. Przypom
nijmy: mimo walki z chorobą szpiku 
kostnego urodziła dziecko. Dodatko
wo wyświetlony zostanie film „Lekcja 
Agary". Całość przedsięwzięcia zwią-
zanajest z obchodami Dnia Służby 
Zdrowia. 

Ostatniego dnia, w niedzielę, wiel
ka frajda czeka dzieci. Na górze sane
czkowej przy kościele św. Krzyża bę
dą mogły puszczać latawce - podnieb
ne listy do Jana Pawła II. O 
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