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Jak wspominasz chwilę, w której
usłyszałeś: "Panie Tomku, proszę
zorganizować dożynki"
To historyczne zdanie usłyszałem
w  2006 roku. Miałem "spiąć" do-
żynki" pod kątem artystycznym.
Powiem szczerze, że było to dla
mnie ogromne wyzwanie, bo
wcześniej nie organizowałem tak
dużej imprezy.
Jak wspominasz chwilę zakończe-
nia pierwszych organizowanych
przez ciebie dożynek?
Fajnie, że impreza wypaliła (śmiech).
Myślę, że wszystko było w porządku.
Dożynki odbywały się wtedy w  Ra-
kowni na pięknym, dużym terenie.
Rakownia jest wsią nierolniczą, ale
mimo to ludzie sprężyli się i  stanęli
na wysokości zadania. Uzyskałem
ogromną pomoc od moich współ-
pracowników z  Ośrodka Kultury
a  w  szczególności pomogła mi Ar-
leta Włodarczak. Byłem szczęśliwy,
że nie zostałem z  tak ogromną im-
prezą zupełnie sam.
Jak wspominasz najbardziej dra-
matyczną chwilę podczas twojej
kariery jako organizatora doży-
nek?
To był rok 2008. Dożynki wtedy nie
odbyły się. I to było dramatyczne...

Co najbardziej zaskoczyło cię przez
te wszystkie lata?
Zawsze znajdują się sołectwa, które
chcą organizować dożynki. Sprzyja to
integracji wsi. Np. w gminie Skoki
dożynki odbywają się w mieście na
stadionie. Moim zdaniem zmienia to
ich charakter. Poza tym w każdym
sołectwie spotkaliśmy ludzi otwar-
tych, życzliwych, chętnych do
współpracy. To jest najcenniejsze!!! W
końcu zaskoczyła mnie doskonała
organizacja i emocje mieszkańców
Głęboczka, najmniejszego sołectwa,
które dotychczas organizowało do-
żynki.
Kiedy zwykle rozpoczynasz pracę
nad dożynkami?
Wtedy, gdy dowiaduję się jakie so-
łectwo będzie ich organizatorem. Jest
to zwykle przełom lutego i marca.
Wtedy zabieram się do pracy. Za-
czynam od tego, że spotykam się
z  Radą Sołecką z  sołtysem na czele.
Dalej nakreślam kto za co jest odpo-
wiedzialny. Na Ośrodku Kultury
spoczywa odpowiedzialność za pro-
gram artystyczny i logistykę imprezy.

Pozostałe kwestie np. wystrój wsi,
poczęstunek dla gości, zbiórka pu-
bliczna, kawiarenka, organizuje wieś.
Znając termin dożynek zaczynam
tworzyć program artystyczny. Ukła-
dając go opieram się o polecanych na
tego rodzaju imprezy artystów.
Jak wspominasz tegoroczne dożyn-
ki?
Gdy dowiedziałem się, że gospoda-
rzem będzie Białężyn, ucieszyłem się.
Jest to wieś słynąca w całej Wielko-
polsce z sadownictwa. Była pięknie
przystrojona, całość odbywała się
w  pięknej scenerii. Wieś o ogromnym
potencjale, praktycznie każdy
mieszkaniec przystroił swoje obej-
ście. Doskonała organizacja, nad
którą czuwała Pani Sołtys Dorota
Michałowska i Pan Tomasz Pawlak,
radny Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie. Mieszkańcy Białężyna, to
kreatywni, wspaniali ludzie.
Masz jakieś marzenie związane z  tą
imprezą?
Marzę o tym, aby na dożynkach spo-
tkały się delegacje ze wszystkich so-
łectw... do wspomnień zachęcał

Marcin Matuszewski

Białężyn 2013
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SC pomaga dziewczynkom

Repertuar na październik2013

Dominus
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A jeśl i to prawda. . .? A jeśl i to prawda. . .?

1 3 października 201 3

g. 11 :50

przy kościele św. Jakuba

1 8 października 201 3 (piątek)
g. 20:45

sala Sceny Cegiełka
(Klub Osiedlowy
Zielone Wzgórza)

Film powstał z okazji 10-lecia
teatru Gang Marcina. Już wiele lat
wcześniej jego uczestnicy
rozmawiali o realizacji filmu.
W  końcu pojawił się powód -
jubileusz. Z pewnością film nie
ustrzegł się błędów realizacyjnych.
Jest to jednak nasza rodzima,
goślińska produkcja!

"A jeśli to prawda...? - dramat
psychologiczny - trzy historie,
które tylko pozornie nie mają ze
sobą nic wspólnego. Trzy ludzkie
tragedie, które stawiają bohaterów
przed decyzjami mogącymi
wpłynąć na ich całe życie. Ile siły
potrzeba aby otworzyć oczy...?

"A jeśli
to prawda...?"

BBiill eettyy
"A jeśli to prawda" - 6 zł

Przychody z projekcji
filmu przeznaczone
na cel charytatywny

Punkty sprzedaży biletów:
- MGOKiR
ul. Poznańska 16

- Klub Osiedlowy
na ZielonychWzgórzach

KKaawwiiaarreennkkaa
Kawiarenka "Ciastełko"

(Klatka Schodowa Ratusza
na Zielonych Wzgórzach)

godziny i daty otwarcia
18 X 2013 g. 19:30 - 20:45
25 X 2013 g. 19:30 - 20:45

Mam ogromną przyjemność
ogłosić Państwu, że od październi-
ka w repertuarze SC pojawi się "ty-
tuł zarabiający na ważny cel". Cały
dochód ze sprzedaży biletów, bę-
dzie przeznaczony na pomoc dwóm
siostrom bliźniaczkom, Agacie
i  Aleksandrze Kutzner. Agata i Ola

Ola i Agata urodziły się 23 marca
1994 roku w Poznaniu z niedotle-
nieniem mózgu. Dziewczynki są
upośledzone w stopniu umiarko-
wanym, Agata ma problemy orto-
pedyczne, Ola padaczkę. Obecnie
dziewczyny chodzą na warsztaty
terapii zajęciowej w Owińskach.
Cały czas są pod opieką psychiatry,
neurologa, alergologa (ze względu
na alergie skórne), logopedy
i  psychologa.

Ola uwielbia malować oraz
podróżować. Obie dziewczynki
wspaniale czują się na piknikach
i  lubią bawić się na dyskotekach.
Rehabilitacja córek jest bardzo
droga i wymaga stałych wyrzeczeń.
Musimy zaciągać kredyty. Spłacając
je, na życie pozostaje niewiele.

Celina Kutzner

25 października 201 3 (piątek)
g. 20:45

sala Sceny Cegiełka
(Klub Osiedlowy
Zielone Wzgórza)

PROJEKCJA CHARYTATYWNA PROJEKCJA CHARYTATYWNA

Marcin Matuszewski



głowie, a pomógł mi go zrealizować
Komitet Partnerski Ziemi Gośliń-
skiej. Sama byłam i jestem uczest-
niczką plenerów, sympozjów
rzeźbiarskich, co wiele ułatwia
w  organizowaniu tego przedsię-
wzięcia i to, że mieszkam w sercu
Puszczy Zielonka
Jak wyglądała pierwsza impreza?
Z perspektywy sześciu plenerów
mogę powiedzieć, że pierwsze
spotkanie z rzeźbiarzami w tym
miejscu przyniosło wiele radości.
Poza tym wiele mnie on nauczył,
były też niespodzianki. Dzięki
rzeźbiarzom, których znałam
wcześniej mogłam sobie z tym
wszystkim poradzić, dawali wska-
zówki, stworzyli dobrą atmosferę...
Gdzie odbywa się Plener i jak dłu-
go trwa?
Impreza odbywa się na terenie go-
spodarstwa agroturystycznego
"Rozmaitości w Pławnie". Czas
trwania Pleneru bywał dłuższy niż
ostatnie dwa spotkania. Ma to
wpływ na ilość powstałych rzeźb.
Niektóre rzeźby pozostają w miej-
scu tworzenia, inne znajdują swo-
ich odbiorców wzbogacając swoją
obecnością wnętrza, ogrody, parki...
Na zakończenie sadzimy drzewko,
które otrzymujemy z Nadleśnictwa
Łopuchówko.

Międzynarodowy Plener Rzeź-
biarski. No to powinien się tam
zjeżdżać cały świat?
Grażyna Szymała-Wołyńska:
I tak też się dzieje. Co roku przy-
jeżdżają rzeźbiarze z całego świata,
by móc wspólnie tworzyć. Gościli-
śmy artystów z Białorusi, Egiptu,
Izraela, Korei Południowej, Nowej
Zelandii, Tajlandii, Ukrainy i prawie
ze wszystkich krajów europejskich.
Czy to jest impreza otwarta?
Plener jest przeznaczony dla osób
zajmujących się rzeźbą profesjo-
nalnie, więc już z tego tytułu ma on
charakter zamknięty. Podsumo-
waniem jest wspólna wystawa po-
wstałych rzeźb i tutaj mogą przyjść
wszyscy zainteresowani, i mogą
zobaczyć efekty naszej pracy. Jest to
okazja o tyle wyjątkowa, że na
wernisażu można spotkać i poroz-
mawiać z artystami.
Co się dzieje podczas Pleneru...?
Od rana do wieczora rzeźbimy,
czasem zapominamy o wszystkim
pochłonięci pracą. Wiele rozma-
wiamy, oglądamy dorobek artystów.
Rzeźbimy w drewnie, ale nie tylko,
sięgamy do innych materiałów,
często łącząc je ze sobą. Zmagamy
się z tematem, który każdego roku
jest inny. W tym roku to "Światło
i  czas" wyznaczyło nam kierunek...
Zawsze mają miejsce warsztaty,
w  których uczestniczy młodzież,
w  tym roku z inicjatywy Fundacji
RAMUS ARTIS zaprosiliśmy mło-
dzież z Ośrodka dla Niewidomych
w  Owińskach. Było to niezwykłe
doświadczenie.
Kto jest inicjatorem Pleneru?
Pomysł stworzenia Pleneru w na-
szej gminie narodził się w mojej
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Goślińskie
Chabry

Do śpiewania! Już!!
Było już po dobroci... teraz, to już

lekka przesada. No wiecie Państwo,
żeby nie dać się nabrać do
śpiewania w Goślińskich Chabrach?!
To tak jakby odmówić sobie
jedzenia! A wiadomo, że jeść każdy
musi. No, chyba, że to jacyś tacy, co
mówią, że kosmiczną energią się
odżywiają. No ale się odżywiają.
Czyli muszą tę energię jakoś zjadać!
Czyli jedzenie jest niezbędne! Tak
jak śpiew! Dlaczego? No co ja
Państwu będę tłumaczył. Śpiew jest
niezbędny i już. Śpiewa się pod
prysznicem, na imieninach, przy
ognisku, na Goślińskich Chabrach...
no tak! Na Chabrach. Tam się
śpiewa najwięcej. Jak ktoś mówi, że
nieprawda, że tam się tylko kawę
i  torty zjada, to niech sam sprawdzi!
No! W  sumie, to torty się też zjada,
no bo czemu nie. Kawa też jest. No
ale czy ktoś widział śpiewać przy
pustym stole? Się nie da! Bez stołu
to Chabry tylko na występach
śpiewają. Czyli często. Bo wyjazdów
sporo. A ile frajdy...! No tak, ale
Państwo w sumie, to w  to nie
wierzą, że dużo frajdy. To ja
polecam to też sprawdzić. Najlepiej
na próbach. I drodzy Państwo
przekonacie się sami. Wiek bez
znaczenia. Płeć bez znaczenia.
Zasobność portfela też bez
znaczenia. Byle się na próbę nie
spóźnić. Bo to niewypada. To teraz
kajecik, ołówek i ładnie zapisać:
poniedziałek g. 18:00 MGOKiR na

Poznańskiej, sala 10.

I bez wymigiwania. No!

Bożena Rydzyńska
"twarda ręka"

Goślińskich Chabrów
rozmawiał:
Marcin Matuszewski

Światło i Czas
Rozmaitości w Rozmaitościach



Byka za rogi!
prof. Elżbieta Wtorkowska o Canzonie w Hiszpanii
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CCoo ttaamm ww MMGGOOKKiiRR ??
zapowiedzi imprez na październik 2013

5 X / g.17:00 "Piosnki z wielkopolskiej wioski. Stanisław aula
Czarnecki in memoriam" - koncert z okazji Gimnazjum nr 1
Międzynarodowego Dnia Muzyki

12 X / 18:00 Wernisaż wystawy rysunku i malarstwa Ireny Dukat sala Klubu
Osiedlowego
"Zielone Wzgórza"

16 X / 19:00 Dzień Papieża Jana Pawła II Kościół pw. św. Jakuba
17 -20 X III Plener malarski Puszcza Zielonka Zielonka
18 X / 19:00 Koncert z okazji 32 urodzin Chóru Dziewczęcego "Canzona" sala MGOKiR
26 X / 17:00 Koncert z okazji 35-lecia zespołu folklorystycznego aula Gimnazjum nr 1

"Goślinianie"
30 X / 15:00 Uroczystość z okazji 35-lecia zespołu śpiewaczego PZERiI sala MGOKiR

"Goślinianka"
9 XI / 19:00 IX Mur Off Rock Piwnica Pub II

Kilka dni temu wróciliśmy z III
Międzynarodowego Konkursu
Chóralnego CANÇÓ MEDITER-
RÀNIA organizowanego w Lloret
de Mar niedaleko Barcelony. Can-
zona zakwalifikowała się do wyjaz-
du jeszcze jesienią ubiegłego roku.

W konkursie wzięło udział szes-
naście chórów z sześciu krajów Eu-
ropy. Poziom był bardzo wysoki.
Oceniano w dwóch systemach. Po
pierwsze w systemie pasmowym,
gdzie średnia punktów wyznaczała
dyplom brązowy, srebrny bądź zło-
ty. Canzona otrzymała trzy srebrne
dyplomy w każdej kategorii. Po
drugie oceniano w zwyczajnym
trybie, przyznając poszczególnym
chórom konkretne miejsca. Canzo-
na otrzymała trzecie miejsce w ka-
tegorii sakralnej. Chór zebrał
największe owacje za "Miserere"
Piotra Jańczaka. Canzona general-
nie czuje się bardzo dobrze w tego
typu repertuarze. Śpiewamy wiele
utworów tego rodzaju i występuje-
my w przestrzeniach sakralnych.

otwarcia, podczas której chóry
zgromadziły się przed ratuszem
w Lloret de Mar. Było tam ofi-
cjalne powitanie oraz krótkie,
koncertowe prezentacje chórów.

Chciałyśmy podziękować wła-
dzom miasta w osobie Pana
Burmistrza za wsparcie finan-
sowe, które w połowie pokryło
koszty uczestnictwa w tym kon-
kursie. Drugą część kwoty po-
krywały już same uczestniczki.
Podziękować również należy
Ośrodkowi Kultury, który włączył
się w przygotowania materiałów
promocyjnych, które zabrałyśmy
ze sobą do Hiszpanii oraz
wspiera nasze artystyczne dzia-
łania.

Do Hiszpanii pojechały dwa-
dzieścia trzy wokalistki. Był to
skład łączony. Pojechały panie
z  Canzony Absolwent oraz ich
koleżanki z młodszego chóru.

Poza przesłaniami konkurso-
wymi były koncerty towarzyszą-
ce. Najważniejszym był koncert
w Katedrze św. Eulalii w Barce-
lonie, gdzie program artystyczny
musi być wcześniej zaakcepto-
wany przez odpowiednie władze.
Z tego powodu znacznie wcze-
śniej musieliśmy wyszczególnić
jakie utwory będziemy tam
śpiewać. Poza tym katedra, to
zabytek przecudnej urody.

Organizatorzy konkursu za-
dbali również o uroczystość




