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„Muzyka na Zakolu 2007”

Sukces zeszłorocznej edycji kon-
certu oraz duże zainteresowanie 
ze strony Puszczykowian zachęciły 
nas do kontynuacji imprezy. W tym 
roku, myślą przewodnią była Laty-
noska fiesta, swobodna prezenta-
cja stylów muzycznych mających 
swe źródła w różnych zakątkach 
świata. W koncercie wzięły udział 
zespoły, które grają szeroko po-
jętą muzykę Etno lub jak kto woli 
„World Music” a wszystko zostało 
zaprezentowane w scenerii pusz-
czykowskiego zakola Warty.

Oryginalne brzmienie instru-
mentów, głosów no i oczywiście re-
pertuar, świetnie oddały charakter 
imprezy i temperament zespołów 
zaproszonych do wzięcia udzia-
łu w naszym koncercie. Specjal-
na oprawa jaką stworzyły bliskość 

rzeki, bujna zieleń oraz rozpalone 
na tą okoliczność ogniska, nadały 
temu wydarzeniu niezwykłą atmo-
sferę i pozostawiły niezapomniane 
wrażenia. Żywiołowe wykonanie 
prezentowanej muzyki pozwoliło 
zgromadzonej widowni aktywnie 
włączyć się do wspólnej zabawy. 
Ponadto występy były przeplatane 
nauką tańca i konkursami z wiedzy 
o Puszczykowie. Doświadczenia 
i obserwacje wskazują, że zaintere-
sowanie „Muzyką na Zakolu” sięga 
już poza granice naszego miasta, 
gromadząc na widowni słuchaczy 
z Poznania i z okolic Puszczykowa, 
tym samym można stwierdzić, że 
impreza ta zaistniała na kulturalnej 
mapie Wielkopolski i na stałe za-
gościła w kalendarium wydarzeń. 
 (o.-kn)

Podziękowania
Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom oraz współorganizatorom, którzy 

włączyli się w przygotowanie imprezy „Muzyka na Zakolu”. Szczególne słowa 
podziękowania kieruję do Pana Piotra Horbulewicza głównego pomysłodawcy 
imprezy. Podziękowania należą się również Ochotniczej Straży Pożarnej w Mo-
sinie, Policji z Puszczykowa, Straży Miejskiej, Dyrektorowi Ośrodka Kultury, pra-
cownikom Urzędu Miasta oraz wszystkim, którzy czynnie włączyli się w przygo-
towania do imprezy i czuwali nad jej przebiegiem.  Burmistrz Miasta

Spotkanie z kulturą ormiańską
W poniedziałek,10 września w ogrodzie Muzeum-Pracowni Literackiej Arka-

dego Fiedlera w Puszczykowie odbyło się kolejne spotkanie z kulturą. Tym razem 
dzieci z puszczykowskich i poznańskich szkół miały okazję poznać bliżej kulturę 
ormiańską.

Goście z Armenii, na stałe mieszkający w Polsce, opowiedzieli o historii, po-
łożeniu i języku swojego kraju. Tancerka ubrana w narodowy strój ormiański za-
prosiła młodzież do wspólnej zabawy (m.in. tańca zwanego „jerek”) w rytmach 
muzyki z Armenii. Na koniec uczestnicy spotkania mogli posmakować tradycyj-
nych ormiańskich potraw, np. kebabu i szaszłyków. Mimo kapryśnej, deszczowej 
aury młodzież bawiła się znakomicie, poznając kulturę odległego, położonego na 
Zakaukaziu państwa.  (o.-agb)

Puszczykowska Jesień Kulturalna
Dnia 20 września w Salonie Artystycznym (Pałac Ślubów – ul. Podleśna 17)
odbyła się inauguracja nowego przedsięwzięcia kulturalnego w naszym mie-

ście – Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej. Uroczystość uświetnił koncert wybitnej 
śpiewaczki operowej pani Krystyny Kujawińskiej mieszkanki naszego miasta.

Obszerną relację z koncertu zamieścimy w październikowym numerze Echu 
Puszczykowa.

W ramach Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej dnia 27.09.2007 o godzinie 
18.00 zapraszamy na spotkanie z poetką Panią Krystyną Miłobędzką.

Natomiast w październikowe czwartki proponujemy Państwu: wystawę gobe-
linów Pani Marii Gostylli- Pachuckiej, koncert kwartetu „Tutti e solo” oraz przed-
stawienie w reżyserii Pani Katarzyny Golaszanki „Nie obrażam się na Boga” na 
podstawie wierszy Emilii Waśniowskiej.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną na plakatach. Już dziś serdecz-
nie Państwa zapraszamy.  Magdalena Płachta


