
ECHO PUSZCZYKOWA10 SIERPIEŃ 2007

Puszczykowska Jesień Kulturalna

W tym roku pragniemy Państwa 
zaprosić ponownie na koncert 
„Muzyka Na Zakolu”. Tym razem 
będziemy się bawić w rytmach mu-
zyki latynoskiej.

Koncert rozpocznie Witek Łuka-
szewski i jego Acid Flamenco. Ich 
muzyka wprowadzi nas w świat 
andaluzyjskiej fiesty z tańcem, ka-
stanietami i śpiewem. Koncert Acid 
Flamenco to wspaniała zabawa 
pełna wesołych dźwięków gitary, 
stukotu butów tancerki i głośnych 
okrzyków muzyków, zachęcających 
publiczność do wspólnej zabawy.

Następnie na scenie pojawi się 
Samba Brasil oraz żywiołowy ze-
spół perkusyjny, grający brazylijskie 
rytmy karnawałowe – samba batu-
cada oraz samba reggae, wprowa-
dzą nas w gorące rytmy brazylijskiej 
muzyki. Wszystko okraszone będzie 
ognistym tańcem w wykonaniu 
pięknych tancerek rodem z Brazylii, 
które w trakcie występu będą uczyć 
podstawowych kroków samby. Za-
planowany jest też pokaz tradycyj-
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Zachęceni ubiegłorocznym po-
wodzeniem muzycznego pikniku 
„Muzyka na Zakolu Warty” postano-
wiliśmy zorganizować drugą edycję 
tej imprezy. Zeszłoroczne spotkanie 
z muzyką Etno przebiegało w ryt-
mie muzyki bałkańskiej oraz muzy-
ki obu Ameryk. Wspaniała pogoda 
i wyjątkowe miejsce jakim jest pusz-
czykowskie zakole Warty sprawiło, 
że rozbrzmiewająca tam muzyka 
nabiera dodatkowej wartości.
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Latynoska Fiesta na Zakolu Warty

Z przyjemnością zawiadamia-
my, że w roku obchodów 45-lecia 
Miasta, 20 września odbędzie się 
inauguracja nowego przedsięwzię-
cia kulturalnego w naszym mieście 
– Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej, 
której inicjatorem są władze miasta.

Uroczystość uświetni koncert 
Puszczykowianki pani Krystyny 

1. września obchodzić 
będziemy 68. rocznicę 
wybuchu II wojny świato-
wej. By upamiętnić tam-
te tragiczne wydarzenia, 
zwracamy się z prośbą 
do mieszkańców Pusz-
czykowa o wywieszenie 
flag narodowych na bu-
dynkach domów.

W hołdzie dla ofiar  
II wojny światowej, w dniu 
26 września br. o godz. 
13:00 w Poznaniu nastąpi 

odsłonięcie Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Wcześniej, 
o godz. 11:00 w Katedrze odbędzie się uroczysta Msza Św. Pomnik stanie w par-
ku pomiędzy ul. Wieniawskiego a Aleją Niepodległości, naprzeciwko Kościoła Ojców 
Dominikanów. Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod pomnik odbyła się  
1. sierpnia o godz. 17:00 w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Monumentalny pomnik budowany z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej Okręgu Wielkopolski, ma w sposób symboliczny odnosić się do tragicz-
nych wydarzeń okresu II wojny światowej oraz upamiętniać bohaterskie czyny Pola-
ków. Pomnik ma kształt zwalonych płyt stalowych, które mogą symbolizować mogiłę 
albo schronienie i możliwość walki w ukryciu. Szklana ściana monumentu ma ułatwiać 
wgląd do podziemnych struktur budowli, z których wylatują wolne ptaki – orły.

W związku z ciągłym brakiem pieniędzy na budowę tego niezwykłego pomni-
ka, zwracamy się z ponownym apelem o pomoc w dofinansowaniu przedsię-
wzięcia. Każdy może dołożyć swoją cegiełkę, wpłacając pieniądze na konto Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska, 61-713 Poznań,  
al. Niepodległości 16 – nr rachunku: 05 1020 4027 0000 1902 0300 2243 (druki 
do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie). 

Rada Miasta Puszczykowa zdecydowała o wsparciu budowy pomnika kwotą  
3 000 zł.  (o.-agb)

Rocznica wybuchu II wojny światowej

nej brazylijskiej sztuki walki, czy ra-
czej tańca, zwanego capoeira.

Na koniec koncertu w rytm ku-
bańskiej salsy porwie nas Rei Ceballo 
oraz 12-osobowy rewelacyjny zespół 
Calle Sol. Ich muzyka to mieszanka 
ułańskiej fantazji i latynoskiego tem-
peramentu, eksplozja latynoskich 
dźwięków, tańca i popisów wokal-
nych. Zespół tworzą rdzenni Kubań-
czycy oraz świetni instrumentaliści 
polscy. Występ ich jest jak trzęsienie 
ziemi, a potem napięcie rośnie…

Wszystko to będą mogli Pań-
stwo usłyszeć i zobaczyć w niedzielę  
2 września 2007 r. od godz. 16:00 
na terenie puszczykowskiego zakola 
Warty. Na ostatniej stronie przedsta-
wiamy szczegółowy program koncer-
tów. Zapraszamy do tańca i wspólnej 
zabawy!  Piotr Horbulewicz

Kujawińskiej, Primadonny Opery 
Poznańskiej w latach 1970-2002, 
która występowała na scenach ca-
łego świata.

W odnowionym Pałacu Ślubów 
w cotygodniowym cyklu, odbywać 
się będą wieczory poezji, koncer-
ty kameralne, występy artystów, 
seanse filmowe, spektakle teatral-
ne, wystawy itp. Przedsięwzięcie 
jest kierowane do szerokiego gro-
na mieszkańców w różnym wie-
ku i o różnych zainteresowaniach. 
Wierzymy, że Puszczykowska Jesień 
Kulturalna pomoże przywrócić na-
szemu miastu dawny klimat rekre-
acyjno-artystyczny i spełni oczeki-
wania mieszkańców. Szczegółowy 
program będzie prezentowany na 
stronie internetowej miasta i na pla-
katach informacyjnych. Serdecznie 
zapraszamy.  (o.-ks)

„Muzyka na Zakolu Warty” 2006


