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Biblioteka Publiczna, mimo skromnych warunków 
lokalowych, oprócz działalności czytelniczej oferuje 
mieszkańcom wiele spotkań kulturalnych. Staraniem 
dyrektor Danuty Mankiewicz co miesiąc odbywa się 
prezentacja twórczości artystów, którzy są mieszkańca-
mi Puszczykowa lub z miastem są związani. Po witra-
żach Krzysztofa Niewczyka, w piątek 16 marca odbyło 

W poprzednim numerze przedstawiliśmy trzy pro-
jekty oferty kulturalnej, na które Miasto wnioskowało 
o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury. 
Niestety, otrzymaliśmy negatywną decyzję dotyczącą 
projektu „Zaśpiewajmy razem w Puszczykowie”. Licz-
ba wniosków przewyższyła oczekiwania ministerstwa, 

Puszczykowskie Stowarzyszenie Promujące Rodzi-
nę „Sana Familia”, znane z takich inicjatyw jak „Piknik 
Rodzinny w Dymaczewie” czy „Koncert Chóru Akade-
mickiego UAM pod dyr. Jacka Sykulskiego”, w dniach 
10-11 lutego 2007 roku zorganizowało wyjazd do 
Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach.

Pierwszy dzień wypełniły rekolekcje prowadzone przez 
ks. Jacka Zjawina, po południu był czas na refleksję i różaniec, 
a wieczorem wspólne śpiewanie przy dźwiękach gitary.

Następnego dnia zwiedzaliśmy celę św. Urszuli, 
w której mieszkała 19 lat oraz wystawę poświęconą jej 
życiu i działalności. Przy sarkofagu Świętej uczestniczy-
liśmy w eucharystii. Pełni duchowych przeżyć, z błogo-
sławieństwem św. Urszuli wróciliśmy do domu.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne rekolekcje, które 
odbędą się w listopadzie w Gostyniu.

W miesiącach wakacyjnych organizujemy 10-dnio-
wy wyjazd rodzin na pojezierze augustowskie, połą-
czony z wypadem do Wilna, w dwóch terminach: od 
27 czerwca do 06 lipca oraz od 26 lipca do 04 sierpnia br.

W dniach 25 – 27 maja planujemy wypoczynek 
nad morzem, w miejscowości Pustkowo (k. Rewala), 

Wystawa rzeźby
się otwarcie wystawy rzeźb autorstwa Krzysztofa Woł-
czyka. Materiałem z którego powstają rzeźby, jest bliskie 
twórcy, mistrzowi rzemiosła artystycznego – drewno. Na 
wystawie Pan Krzysztof zaprezentował kilkanaście płasko-
rzeźb oraz kilkadziesiąt różnej wielkości figur rodzajowych 
o tematyce sakralnej. Zdjęcia przedstawioają oficjalną czę-
ści wernisażu oraz artystę i jego „Golfistów”.  

Projekty kulturalne w Puszczykowie
co znacznie zmniejszyło szansę na otrzymanie dotacji. 
Zapewniamy jednak mieszkańców, że bez względu na 
decyzje o dofinansowaniu, projekty kulturalne będą na 
pewno realizowane, możliwe jednak, że przy zmniej-
szonym budżecie, zależnym od pozyskania ewentual-
nych innych sponsorów.  (o.-md)

Propozycje dla rodzin 

połączony ze zwiedzaniem Wolina, Kamienia Pomor-
skiego i Międzyzdrojów.

Chętnych na te wyjazdy prosimy o kontakt od po-
niedziałku do piątku (oprócz środy) w godz.10:00 
do 12:00, pod numerem telefonu 0-61 813 31 83.

Relacje i fotografie z naszych wyjazdów, treść re-
kolekcji w Pniewach oraz informacje o planowanych 
imprezach, zamieszczamy na stronie internetowej 
Stowarzyszenia: www.sanafamilia.pl 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE KULTURA
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