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20 czerwca 2007 roku na Zakolu Warty w Pusz-
czykowie odbył się I Integracyjny Plener Artystyczny 
„Puszczykowo 2007”, w którym wzięło udział ponad 
100 osób niepełnosprawnych z ośrodków terapii zaję-
ciowej z Poznania i okolic. W trakcie tego wyczekiwa-
nego od dłuższego czasu wydarzenia, jego uczestnicy 
mieli okazję utrwalić piękne krajobrazy nadwarciań-
skie na płótnie oraz papierze. Pogoda dopisała, więc 
osoby, które nie malowały i rysowały, miały okazję 
skorzystać z jazdy konnej przygotowanej przez Stajnię 
Niwka oraz z zapasów sumo…

Jedną z atrakcji imprezy był niezapowiadany wcześniej 
koncert Arki Noego w Sali Parafii pw. św. Józefa w Pusz-
czykowie. Publiczność była zachwycona, kiedy do zespołu 
nieoczekiwanie dołączyli niepełnosprawni wokaliści i roz-
poczęło się prawdziwie integracyjne śpiewanie.

Impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem, 
przy grochówce i drożdżówkach.

Uczestnicy pleneru wyjeżdżali z Puszczykowa pełni 
wrażeń i na pewno jeszcze nie raz tutaj wrócą.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyni-
ły się do zorganizowania Pleneru, a w szczególności  
o. Bogdanowi Swoińskiemu, proboszczowi Parafii  

I Integracyjny Plener Artystyczny „Puszczykowo 2007”

św. Józefa, Urzędowi Miasta Puszczykowa oraz Ro-
bertowi Friedrichowi z całą ekipą Arki Noego.  Do zo-
baczenia za rok! Marcin Halicki
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31 maja o godzi-
nie 10:45 z okazji Dnia 
Dziecka w Bibliotece 
Miejskiej odbyło się 
przedstawienie Teatru 
Krokodyl pt.: „Koziołek 
Matołek”. Przedstawie-
nie było przygotowane 
dla dzieci klas pierw-
szych.  Beata Witczak

Jak co roku, w Kórniku odbył się Przegląd Małych 
Form Teatralnych, w który wzięła udział grupa akto-
rów Koła Teatralnego Gimnazjum nr 2.

 Pod czujnym okiem opiekuna koła, uczniowie przy-
gotowali adaptację opowiadania Sławomira Mrożka pt. 
„Szuler”. Poziom wszystkich zaprezentowanych przed-
stawień był bardzo wysoki, a spektakle oceniało profesjo-
nalne jury- aktorzy poznańskiego Teatru Nowego.  Dwoje 
uczniów naszej szkoły zostało przez nich docenionych:  
Adam Łuczak z klasy II c otrzymał nagrodę indywidualną, 
a Joanna Dąbrowska z klasy II a wyróżnienie. 

Gratulujemy naszym młodym aktorom i życzymy 
dalszych sukcesów.  Agnieszka Liebthal

Teatrzyk dla dzieci

Sukcesy gimnazjalnych aktorów
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