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W czwar-
tek, 20. wrze-
śnia w Salonie 
Artystycznym 
miało miejsce 
niecodzienne 
w y d a r z e n i e 
- inauguracja 
Puszczykow-
skiej Jesieni Kul-
turalnej. Swoim 
występem wie-
czór uświetniła 
wybitna artyst-

ka Teatru Wielkiego w Poznaniu, 
pani Krystyna Kujawińska. 

Publiczność z entuzjazmem wy-
słuchała pieśni Fryderyka Chopina, 
Mieczysława Karłowicza, arii ope-
rowych Stanisława Moniuszki, Lu-
domira Różyckiego, Giuseppe Ver-
diego, Giacomo Pucciniego oraz 
arii z operetek Nico Dostala i Fran-
ciszka Lechara. Artystce akompa-
niowała Wanda Marzec, a koncert 
prowadził Tomasz Raczkiewicz. 

Kameralne wnętrza Pałacu Ślubów 
wypełniła muzyka klasyczna, a dzięki 
miłej atmosferze, lampce szampana 
z okazji inauguracji nowego przed-
sięwzięcia kulturalnego, a przede 
wszystkim możliwości rozmowy z ar-
tystami, wydarzenie nabrało niezwy-
kłego i niecodziennego charakteru.

Kolejne czwartkowe spotkanie 
(27. września) poświęcone zostało 
twórczości znanej poetki i miesz-
kanki Puszczykowa, pani Krystyny 
Miłobędzkiej. Spotkanie prowadzi-
ła Agata Jakubowska.
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Puszczykowska Jesień Kulturalna

Ziółko – wiolonczela. Muzycy ura-
czyli melomanów utworami Vival-
diego, Oswalda i Mozarta. Wieczór 
stał się również okazją do wyróż-
nienia puszczykowskich nauczycie-
li, którzy z rąk wiceburmistrz Anny 
Gonet odebrali nagrody przyznane 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Czwartkowe spotkania z kulturą 
stały się nie tylko sposobem prezen-
tacji puszczykowskich twórców, ale 
także okazją do poznania nowych, 
ciekawych ludzi. 

Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim artystom, którzy swoimi wy-
stępami i pokazami twórczości 
uświetnili Puszczykowską Jesień 
Kulturalną. Dołożymy starań, aby 
ten cykl spotkań na stałe zagościł 
w kalendarzu puszczykowskich im-
prez. Szczególne podziękowania 
kierujemy dla pani Agaty Jakubow-
skiej za pomoc oraz dokumentację 
fotograficzną.  Magdalena Płachta

Wieczór poetycki zgromadził 
liczne grono miłośników poezji, 
którzy w skupieniu wysłuchali wier-
szy prezentowanych przez Autorkę. 
Eteryczne spotkanie z niezwykłą po-
ezją na długo pozostanie w sercach 
i pamięci uczestników. 

W pierwszy czwartek październi-
ka mieszkańcy mieli okazję podziwiać 
prace pani Marii Gostylli–Pachuckiej. 
Wystawa gobelinów „Skarby Groty 
Lascaux” powstała w wyniku fascy-
nacji autorki paleolitycznymi malo-
widłami. Prace były wielokrotnie pre-
zentowane na licznych wystawach 
w kraju i za granicą. Otwarcie wy-
stawy uświetniła obecność Artystki, 
która przybliżyła warsztat i sposób 
tworzenia gobelinów.

11. października, w kolejny 
czwartkowy wieczór, Salon Arty-
styczny zamienił się w przestrzeń 
teatralną. Aktorzy Grzegorz Ociep-
ka i Andrzej Marciniak zapropono-
wali dorosłym i młodzieży wspólnie 
wyreżyserowany spektakl teatralny 
będący inscenizacją opowiada-
nia Antonie de Saint-Exupery’e-
go „Mały Książę”. Pani Katarzyna 
Golaszanka przedstawiła aktorów,  
a także wprowadziła widzów  
w tematykę spektaklu, po którym 
publiczność została zaproszona do 
wspólnej dyskusji.

Tydzień później Salon Artystycz-
ny gościł Poznański Zespół Kame-
ralny „Tutti e Solo” w składzie: Bar-
bara Mucha - klawesyn, Ewelina 
Pachucka–Mazurek - skrzypce, Ma-
riusz Derewecki - skrzypce, Leszek 

Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania, które odbędą się w listopadzie.
0�.11.200� r. godzina 18.00 - Spektakl teatralny „Nie obrażam się na Boga” na podstawie ostatniego 

tomiku wierszy Emilii Waśniowskiej w reżyserii Katarzyny Golaszanki. W spektaklu udział wezmą absol-
wenci Gimnazjum nr 15 „Łejery” w Poznaniu.

1�.11.200� r. godzina 18.00 - Koncert „Młodzi przed konkursem” w wykonaniu uczennic Poznańskiej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. H. Wieniawskiego, które zaprezentują utwory Geor-
ga Philipsa Telemana, Niccolo Paganiniego, Ludwiga van Beethovena oraz Henryka Wieniawskiego.

22.11.200� r. godzina 18.00 - Pokaz filmów animowanych wykonywanych w oryginalnej technice 
- reżyseria Aleksandra Korejewo.

2�.11.200� r. godzina 18.00 - Koncert kameralny artystów poznańskich – Henryk Tritt, Maciej Jezierski  
i Andrzej Tatarski w programie utwory Georga Gershwina i Astora Piazzolii. 

Wstęp na wszystkie imprezy jest wolny. Serdecznie zapraszamy! 

fo
t.

 M
ad

ga
le

na
 P

ła
ch

ta

fo
t.

 A
ga

ta
 J

ak
ub

ow
sk

a


