
ORGANIZATOR:
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

15-077 Białystok, ul. Warszawska 46 tel. 602-456743, 796-170176

www.bialystok.kik.opoka.org.pl; e-mail: kikbialystok@wp.pl, 
facebook.com/KIK.Bialystok

NIP 542-19-52-172, REGON 05289935, KRS 0000099466; 
nr konta 14 2030 0045 1110 0000 0073 3270

WSPÓŁORGANIZATORZY I WSPÓŁPRACA: 
• Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne 
• Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne 

Archidiecezji Białostockiej 
• Zespół Szkół Katolickich 

im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
• Szkoła Podstawowa Nr.7 w Białymstoku

WSPARCIE
FINANSOWE I RZECZOWE: 

• PEPEES S.A. Łomża

• BIT S.A. Białystok 

• Izba Przemysłowo-Handlowa     

• Totalizator Sportowy

• NSZZ Solidarność Region Podlaski

• ELEET

Czy Europa ma jeszcze duszę?

Klub Inteligencji Katolickiej
w Białymstoku

zaprasza na

37. Dni
Kultury Chrześcijańskiej 

w Białymstoku
POD HONOROWYM PATRONATEM

Jego Ekscelencji 
Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy

Metropolity Białostockiego

Październik 2019

PATRONAT MEDIALNY:
• Polskie Radio Białystok
• Telewizja Polska Białystok
• Radio I
• Portal internetowy Archidiecezji Białostockiej
• Miesięcznik Archidiecezji Białostockiej 

„Drogi Miłosierdzia”

Klub Inteligencji Katolickiej 
w Białymstoku działa od 1981 roku.

Klub zmierza w kierunku osiągnięcia przez jego 
członków umiejętności intelektualnego obcowania 
z ludźmi, dyskutowania i argumentowania, 
otwartości, ładu moralnego czyli cech właściwych 
ludziom Wspólnoty Chrześcijańskiej.

Jeśli poszukujesz:

• pogłębienia modlitwy, uczestnictwa w liturgii,

• pogłębienia wiedzy o chrześcijaństwie i jego 
aspektach społecznych, historycznych, 
kulturowych,

• formacji osobowej,

• ćwiczeń intelektualnych,

• uczestnictwa w pielgrzymkach pieszych 
i rowerowych,

• uczestnictwa w wyjazdach krajoznawczych,

• wydarzeń kulturalnych, w których możesz 
uczestniczyć i które możesz tworzyć,

– w Klubie Inteligencji Katolickiej  możesz to 
wszystko znaleźć.

ZAPRASZAMY!



37. Dni Kultury
Chrześcijańskiej
w Białymstoku
Październik 2019

Na wszystkie spotkania wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy.

Niedziela, 6.X 
18.00 – Inauguracja 37. DKCh – Mszy św. 

przewodniczy i homilię wygłosi 
ks. Bp Henryk Ciereszko, 
oprawa muzyczna Schola Cantorum Omni 
Die pod dyr. Romana Szymczuka 
z Parafii Św. Kazimierza

   – Kościół pw. Ducha Świętego w Białymstoku

Wtorek, 8.X 
18.00 – Europa, ale jaka? – red. Bernard 

Margueritte (wieloletni francuski 
korespondent w Polsce) 

   – Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne, 
w Białymstoku, ul. Warszawska 48

Wtorek, 15.X
18.00 – Wojna kulturowa w Europie, 

– prof. Wojciech Roszkowski 
(Uniwersytet Jagielloński)  

  –  Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne

Środa, 16.X 
13.00 – Gala kończąca 24. konkurs poetycki 

Przekroczyć próg nadziei 

  – Zespół Szkół Katolickich, ul. Kościelna 3

17.00 – XIII Koncert Totus Tuus OTO JESTEM 
i przedstawienie Idę śladami Króla 
królów i Pana panów w reżyserii Piotra 
Półtoraka w wykonaniu Wspólnoty Dzieła 
Intronizacji NSPJ z parafii Przemienienia 
Pańskiego w Wasilkowie 

  – Aula Wielka Pałacu Branickich

Czwartek, 17.X 
17.00 – W imię dobrej pamięci: o budowaniu 

relacji kształtujących kulturę 
Białegostoku – spotkanie autorskie 
z Lucją Orzechowską 

  – Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne 
Archidiecezji Białostockiej, ul Kościelna 1

Piątek, 18.X 
18.00 – Religijność Europejczyków – perspektywa 

socjologiczna – o. Marcin Lisak OP 
(Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego 
w Warszawie) 

  – Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne 

Niedziela, 20.X 
18.00 – Msza Święta i koncert Chóru 

Prawosławnej Parafii Mądrości Bożej 
(Haghia Sophia) w Białymstoku pod dyr. 
Andrzeja Tokajuka 

  – Kościół pw. Św. Maksymiliana M. Kolbe 
w Białymstoku 

Wtorek, 22.X 
18.00 – Chrześcijańska Dusza czy Bankructwo 

Europy – prof. Zbigniew Krysiak (Prezes 
Instytutu Myśli Schumana w Warszawie)   

  – Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne

Środa, 23.X
13.00 – Aktorstwo – show-biznes – dusza – 

spotkanie dla młodzieży z aktorką 
Dominiką Figurską. Prowadzenie 
s. Tomira Brzezińska MSF 

  – Centrum Wystawienniczo – Konferencyjne 
Archidiecezji Białostockiej

Sobota, 26.X
18.00 – Etiuda filmowa „HIOB” (scenariusz 

i reżyseria Maciej Sikorski) i debata 
Czy cierpienie to plan?  

  – Sala Zboru Kościoła Baptystów “Ku dobrej 
Nadziei” (dawniej Kino Syrena, ul. Św. Rocha) 

Niedziela, 27.X
18.00 – Zakończenie 37. DKCh – Mszy św. 

przewodniczy ks. Abp Tadeusz Wojda 
Metropolita Białostocki  

  – Archikatedra w Białymstoku

Wtorek, 29.X
18.00 – Jak Europa traci swoją duszę? 

– Marek Jurek (były Marszałek Sejmu 
RP i eurodeputowany) 

  – Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne

Wtorek, 06.XI
10.00 – Finał Konkursu plastycznego 

  – Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Wiatrakowa
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