KOŚCIÓŁ
GÓRNY
SALA
ŚW.JÓZEFA

10.15

9.00 – 15.30

Msza św. – intencyjna

Projekcja filmów i wystawa
fotografii z Gruzji Małgorzaty i Krzysztofa Traczyńskich

Sprzedaż prac
wykonanych przez dzieci z Gruzji oraz prac twórców
warszawskich podarowanych na rzecz dzieci będących
pod opieką polskiego ks. Witolda Szulczyńskiego

Sprzedaż win
gruzińskich oraz gruzińskich produktów spożywczych

Kawiarnia artystyczno –
muzyczna
W ramach kawiarni:
 Aukcja wytworów rękodzieła artystycznego i
innych przedmiotów podarowanych na rzecz
dzieci będących pod opieką ks. Witolda
Szulczyńskiego
 Opowieść o nawróceniu Gruzji – Bella
Tateshvili
 Tańce gruzińskie- spontaniczne
 Prezentacja książki o. Marcina Jelenia OP
„DWIE KRAINY” (możliwość kupna)
 Obrazki kolorowanki, malowanki z dziećmi –
wg podlinników ikony gruzińskiej

SALA
O.KOLBEGO

12.00 -13.00

Projekcja filmu
” Me, bebia, Iliko da Ilarioni „ Babcia, dziadkowie i ja
(1963)
Ciepły i przepełniony optymizmem film Tengiza
Abuładze, w którym gruziński reżyser zajął się relacją
"człowiek a ziemia".
Wysmakowana plastycznie, utrzymana w baśniowofolklorystycznym klimacie, opowieść o wiejskim
chłopaku o imieniu Zuriko. Pragnie on przenieść się do
miasta, lecz stary obyczaj nakazuje powrót na ziemię
ojców i dziadków. Początkowo jest przekonany, ze
odcięcie się od źródeł będzie czymś na kształt
wyzwolenia. Jednak pod wpływem uosabiających
ludową mądrość: babci i sąsiadów decyduje się przejąć
rodzinne gospodarstwo, po to by w przekazać
dziedzictwo swoim przyszłym dzieciom.

KOŚCIÓŁ
GÓRNY

24 X - 26 X

KOŚCIÓŁ
DOLNY

14.00 – 15.00

Wystawa fotografii
z wyprawy do Gruzji w lutym 2009 - Piotra Kasprzyka

Koncert muzyki gruzińskiej
w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej w Zalesiu,
pod kierunkiem p. Roberta Bliadze

Koncert na skrzypce solo

w
wykonaniu studentki Uniwersytetu Muzycznego w
Warszawie p. Mercedes Borguńskiej
W programie:
J.S.Bach - Grave i Fuga z II sonaty a-moll

H.Wieniawski - Kaprys "La Cadenza"
N.Paganini - Kaprys 3
W.Ernst - "Król Olch"
B.Bartók - Tempo di ciaccona z sonaty na skrzypce
solo
E.Ysaye - Sonata nr 5 "Aurora"

KOŚCIÓŁ
DOLNY

15.30 – 16.30

Występ gruzińskiego zespołu
folklorystycznego Kolxida

jarmark charytatywny Dzieciom
w Gruzji
w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP
Warszawa, ul. Deotymy 41
25.10.2009

Zdjęcie::mmpoznan.pl

Dnia 25 października, na zakończenie Tygodnia Misyjnego chcielibyśmy Państwa
przenieść do Gruzji i pokazać, choć cząstkę bogatej kultury i tradycji tego kraju,
poznać ze wspaniałymi ludźmi i zaprosić na film. Mamy coś dla duszy- i ciała –
gruzińskie smakołyki i piękne rękodzieło, muzykę i tańce a dla dzieci malowanki i
książeczki. W czasie naszej prezentacji chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na
dzieci bezdomne. W Gruzji przeszły niejeden koszmar. Polski ksiądz Witold
Szulczyński wybudował dla nich w Tbilisi dom, w którym zamieszkało 30 sierot.
Ok. 300 dzieci mogą w tym domu uczyć się między innymi sztuki pisania ikon,
czekanki (wybijania w metalu), wycinania w drewnie, tkania gobelinów, lepienia z
gliny, wyklejania z koralików, tańca i wielu innych zajęć właściwych kulturze

gruzińskiej. Dzieci będące pod opieką ks. Szulczyńskiego uczą się i pracują
również w stworzonych dla nich piekarni, pizzerii, zakładzie samochodowym i
dwóch gospodarstwach rolnych. Prowadzenie tak szerokiej działalności wymaga
bardzo wielu nakładów finansowych. Potrzeby są ogromne. Całość dochodu z
Jarmarku będzie przeznaczona na ten cel. Wszystkie zaangażowane tu osoby nie
robią tego dla własnego zysku tylko dla tych dzieci - a polscy artyści i twórcy
przekazali na ten cel swoje prace. Są wśród nich ikony powstałe w Studium
Chrześcijańskiego Wschodu, działającego od pięciu lat w Warszawie, przy
klasztorze OO. Dominikanów na Służewie, głównego organizatora jarmarku
charytatywnego Dzieciom w Gruzji. Zapraszamy!

Za pomoc w stworzeniu gruzińskiego klimatu jarmarku dziękujemy firmie GILI
Tbilisi"GILI" Sp.z o.o.

