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KULTURA KULTURA

 Noc w bibliotece
11 maja odbyła się „Noc w bibliotece”. W zabawie 

uczestniczyło 29 dzieci z Puszczykowa. Wieczór zaczę-
liśmy od kolacji, następnie odwiedzili nas policjanci. 
Można było obejrzeć samochód policyjny, przymierzyć 
kajdanki i dmuchać w alkomat. Potem odwiedziła nas 
Pani Burmistrz i przeczytała bajkę, do której wykona-
liśmy ilustracje. Kiedy zapadł zmrok przyjechała na sy-
gnale Straż Pożarna. Było dużo wody i śmiechu. Koło 
północy zaczęła się dyskoteka z udziałem Panów stra-
żaków. Na zakończenie dzieci szukały skarbów, które 
okazały się upominkami dla nich. Mamy nadzieję, że 
wszyscy byli zadowoleni.

Wydarzenia w bibliotece

 30.0� do 3.0�.
DNI LUBONIA szczegółowy program www.lubon.pl

 2. – 3.0�
Festyn Junka z Buku – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

 �.0�. godz. 19:30 Spotkanie z operetką w sali 
Jana Pawła II kościoła św. Józefa w Puszczykówku

 9. – 10.0�. „Dzikość ujarzmiona” Muzeum Narodowe 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

 9. – 17.09. Jarmark Świętojański – Poznań
 1�. – 17.0�. Dni Puszczykowa
 23.0�. „Noc Kupały – Wianki Świętojańskie” – 

Ostrów Lednicki
 2� – 30.0� XVII Międzynarodowy Festiwal  

Teatralny „Malta”

 Ferie w bibliotece
• od 2.- 6. lipca organizujemy ferie letnie dla dzieci 

w wieku 4-6 lat i od 9.-13. lipca dla dzieci w wie-
ku 7-10 lat, w godzinach 10-13.Planujemy zajęcia 
plastyczne, gry i zabawy, czytanie bajek. 

  Zapisy przyjmujemy do 22 czerwca pod numerem te-
lefonu 061-8194-649. (Liczba miejsc ograniczona)

 Dni Puszczykowa z biblioteką
Podczas Dni Puszczykowa Biblioteka Miejska zor-

ganizuje kiermasz używanych książek i konkursy dla 
najmłodszych. Informujemy, że w tych dniach będzie 
można zakupić książkę wydaną przez bibliotekę au-
torstwa Pana Andrzeja Przybysza pt.:” Puszczykowo. 
Miasto – ogród.”

 Wernisaż
W dniu 21.05.2007 r. o godz. 18:00 w Biblio-

tece Miejskiej w Puszczykowie odbył się werni-
saż malarstwa Hanny Nowak. Wystawa potrwa  
do 16 czerwca.  (o.-bw)

Co? Gdzie? Kiedy? w kulturze

 Teatrzyk dla dzieci
31 maja o godzinie 10.45 z okazji Dnia Dziecka 

w Bibliotece Miejskiej odbędzie się przedstawienie Te-
atru Krokodyl pt:” Koziołek Matołek”. Przedstawienie 
jest przygotowane dla dzieci klas pierwszych. 

Serdecznie zapraszamy.

 Zaproszenie na jubileusz
Z przyjemnością informujemy o obchodach 10-le-

cia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.
Oficjalne uroczystości połączone z sesją naukową, te-

renową i imprezami towarzyszącymi odbędą się w dniach 
22-23 czerwca w Błażejewku, Kórniku i we wsi Czmoniec. 
Niestrudzonym organizatorem imprezy jest Sołtys wsi 
Czmoniec Zbigniew Tomaszewski. 
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