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ogarnięta z Tomkiem, z panią dyrektor,
z Bartkiem, że idzie to jak pstryknięcie
palcem. W pierwszych latach nasze
wizje koncertu były rozbieżne, teraz
jest to już wspólna droga.

Podszedł do mnie ktoś po Mur Off
Rock i mówi: "To ja jeżdżę do Poznania
na takie imprezy a tu jest taka petarda!"

Krzysztof Korman
o petardzie
w Murowanej

wysłuchał i spisał
Marcin Matuszewski

Mur Off Rock

Moim zdaniem scena undergroun-
dowa, jest w ogóle niedoceniana.

W tym roku na imprezie było ponad
130 osób. Wielką zaletą Mur Off Rock
jest to, że nie przychodzą tutaj ludzie
przypadkowi. To musi być publiczność,
której się to podoba. Ktoś, kto tego nie
czuje, nie wytrzyma na imprezie na-
wet godziny.

Na tegorocznym koncercie kapele
były fantastyczne. Pojawił się zespół
Zgon, który miał okazję grać na scenie
jarocińskiej. Był też zespół Stonnard,
który właśnie wydał płytę i przyjechał
tutaj ją promować. Całość otwierała ka-
pela Mega Joga. Był to ich pierwszy
koncert. Są w tej chwili w trakcie na-
grywania płyty i montowania materia-
łu. Zaproponowałem im, żeby zagrali
i  spróbowali się brzmieniowo. Muzycy
z tej grupy mieli okazję nagrać wcze-
śniej płytę z Tytusem Tommy Gunn.

Organizacja Mur Off Rock w ciągu
dziewięciu lat jego istnienia została tak

- jak dżuma i jest jak wino - im starsze
tym lepsze”.

Gramy od ponad dziesięciu lat. Przez
ten czas zmiany personalne dotyczyły
tylko basistów których do tej pory było
czterech. W tym roku opuścił nas nasz
drugi gitarzysta Paweł Czyżyk Staniszew-
ski, który był jednym z założycieli kape-
li. Kapela co roku występuje na koncercie
Mur Off Rock w Murowanej Goślinie któ-
ry został zainicjowany przez nasz zespół
i trwa do dzisiaj.

Zagraliśmy w różnych zakątkach Pol-
ski włącznie ze stolicą, z plejadą gwiazd
polskiego rocka i heavy metalu., m.in Acid
Drinkers, Proletaryat, Armia, Ceti a na-
wet Norbi. Zespół traktujemy jako naszą
odskocznię od życia codziennego, dlate-
go możemy sobie pozwolić na tworzenie
bezkompromisowej muzyki. Materiał gra-
ny na koncertach jest materiałem autor-
skim, którym z przyjemnością dzielimy
się z wysublimowaną publicznością, co
wywołuje w nas zwierzaki sceniczne.

Każdy z nas ma inny gust muzyczny,
co powoduje, że nasza twórczość jest
zróżnicowana i nie można nas zaszuflad-
kować. Sami o swojej muzyce mówimy,
że jest mocna, ale przyswajalna. Na tym
bazuje nasza twórczość.

Ale nie zawsze jest tak kolorowo. Jed-
ną z naszych bolączek jest to, że wynaj-
mujemy nieogrzewaną salę prób i zimą
jest niewesoło. Chętnie rozważymy ewen-
tualne propozycje wynajmu.

Jednym z naszych celów jest nagranie
zawodowej płyty "długogrającej". Na ra-
zie stać nas tylko na nagranie demo.

Z pozdrowieniem
FLYING HEADS

FLYING HEADS

Jesteśmy czwórką młodych, przy-
stojnych, wysportowanych i bez nało-
gów facetów grających niezniszczalnego
rock and rolla.

Przymierzamy się do nagrania ko-
lejnego demo w przyszłym roku w ak-
tualnym składzie.

Jesteśmy najdłużej grającym zespo-
łem rockowym w historii Murowanej
Gośliny i nie zamierzamy przestać. Jak
kiedyś ktoś nas zapowiedział przed
koncertem “Flying Heads zawsze wraca

Robert Strzelczenia-vocal; Marek Bathon Batura-perkusja; KrzysztofKorman-gitara; Witek Bondaryk-bas



SS cc ee nn aa   CC ee    gg ii   ee łł kk aa

"Wióry z Kultury" nr 4 (4/2013)2

14 XII Oficjalne Otwarcie
Sceny Cegiełka

19:00 - Przecięcie wielu wstęg...

19:15 - Film "Czym jest Scena Cegiełka?"

19:30 - Nadanie tytułu Dyrektora Humorowego
Sceny Cegiełka, Jerzemu Hamerskiemu

19:40 - MUSICAL "Ptasie Radio" wwykonaniu
teatrzyku "Zielona Goś"
muzyka i reżyseria: Marcin Matuszewski

20:00 - Lampka szampana, a dla dzieci lampka
nocna.

Z a p r a s z a m y

Sala Klubu Osiedlowego Zielone Wzgórza

"Ze słodyczy najbardziej lubię śledzie"
rozmowa z Dyrektorem Humorowym

Jerzy Hamerski - twórca poznańskich
Łejerów, Kawaler Orderu Uśmiechu,
niepokorny, szalony, teatralny.

Zawsze idziesz pod prąd?
Nie lubię chodzić utartymi szlakami.
Wmoich działaniach wychowawczych
i artystycznych szukałem i szukam
własnej ścieżki. Gdy zakładałem w 1975
roku Łejery, w formule drużyny arty-
stycznej, często słyszałem uszczypli-
we komentarze harcerskich wodzów:
„to, co wyprawiasz z tymi Łejerami,
to nie jest harcerstwo tylko „hamer-
stwo”. Nie oburzałem się, gdyż bar-
dziej mi to schlebiało niż dotykało,
i…robiłem dalej swoje, bo dzieciakom
i rodzicom ta nasza odmienność bar-
dzo pasowała.
Kim chciałeś zostać jako dziecko?
Najpierw księdzem. Marzenia te,
(wpływ ministrantury) urzeczywist-
niałem tworząc domowy teatr litur-
giczny. Byłem chyba prekursorem
przeniesienia na podwórko X-wiecz-
nego obrządku Nawiedzenia grobu –
Visitatio sepulchri. Przeniosłem bo-
wiem na zewnątrz ogromne emocje,
jakie towarzyszyły mi jako ministran-
towi, uczestniczącemu w obrzędach
wielkanocnych. Innym razem urzą-
dziłem obrzędowy pogrzeb wróbelka,
przenosząc doświadczenia z prawdzi-
wych pogrzebów, w których pełniłem
rolę asystenta księdza.Potem lotnikiem

pozalekcyjnych. Taką szansę dawało
harcerstwo, z którym związany byłem
od dzieciństwa.
Masz Order Uśmiechu. W jakich sy-
tuacjach się nie uśmiechasz?
Gdy piękna dziewczyna np. w tram-
waju mówi, że wszystko jest „za..bi-
ste”, gdy spotykam się z chamstwem
i  agresją młodych ludzi, gdy patrzę na
większość polityków, gdy dorośli
krzywdzą dzieci…..
Po tych wszystkich latach czym są dla
ciebie Łejery?
Moimi 38ma nie zmarnowanym la-
tami, moim Pięknym Zbiorem Przy-
jaciół, wśród dzieci, rodziców
i  nauczycieli, często moją dumą
i  dużą satysfakcją.
Wybudowałeś teatr. Na tym pewnie
nie koniec...?
Najpierw szkołę „Holenderkę” (przy-
wiezioną z Holandii 15 Tirami). Po
siedmiu latach wielkiej determinacji
sporej gromady „Optymistycznych
Szaleńców”, właśnie Przyjaciół, głów-
nie rodziców, udowodniliśmy po raz
drugi, że to co nie jest możliwe jest
możliwe. Powstał nasz wymarzony te-
atr dzieci i dla dzieci – ScenaWSPÓL-
NA Teatru Łejery i Centrum Sztuki
Dziecka. A co dalej?! Szykujemy ko-
smiczną sztukę, by ja zagrać na Księ-
życu, a serio: marzy mi się (jeśli
procedury,

(skończyłem kurs szybowcowy) i ak-
torem (wysłałem nawet zdjęcie do
realizatorów filmu „Król Maciuś
Pierwszy”, ale się nie spodobałem).
O  pracy w dorosłym życiu zadecydo-
wały moje cechy przywódcze i różne
pomysły, które podobały się rówie-
śnikom na podwórku i w szkole. Zo-
stałem „artystycznym nauczycielem"
Skąd pomysł na grupę, która później
przyjęła nazwę "Łejery"?
W szkole było mi za ciasno. Irytowa-
ła mnie atmosfera pokoju nauczyciel-
skiego, programowy „gorset”,
obowiązujący w dydaktyce i wycho-
waniu, „barykada” między biurkiem
nauczyciela, a uczniami, nudne aka-
demie ku czci, które nazywałem
„kuczciami” i jeszcze kilka innych
rzeczy. Dlatego chciałem mieć swoją
gromadę, działającą w ramach zajęć CD na stronie 4

cena - 6 zł
do nabycia

wMGOKiR przy
ul. Poznańskiej

oraz
w Klubie Osiedlowym

Zielone Wzgórza

BBiill eettyy
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Bardzo nam
przykro?

Postanowiliśmy kontynuować
temat z numeru listopadowe-
go, tym razem jednak o pomysł
zmiany formuły koncertu Sta-
nisława Czarneckiego pytając
instruktorów naszych arty-
stycznych zespołów.

Kapelmistrz Mateusz MJ Sibilski
Orkiestra Dęta OSP

Formuła poszczególnych, kolejnych
prezentacji utworów Czarneckiego
jako zasada koncertu ma się na wy-
czerpaniu – tak sądzę. Obawiam się,
że w tej formie nawet dla wykonaw-
ców jest to coraz mniej atrakcyjne.
Być może, gdyby łączyć siły po-
szczególnych zespołów we wspól-
nym wykonawstwie – tak jak to
miało miejsce w tegorocznej edycji,
dzięki dobrej aranżacji Alicji Dusz-
czyk dla Orkiestry i zespołów śpie-
waczych – można by szukać nowej
jakości kreacji artystycznej.

Zielona Goś w Biskupinie

Młodzi artyści spędzili w Biskupi-
nie czas od 22 do 24 listopada. Głów-
nym punktem każdego dnia pobytu
były próby "Ptasiego Radia", które bę-
dzie można zobaczyć na oficjalnym
otwarciu Sceny Cegiełka.

Tego typu wyjazdy sprzyjają pra-
cy artystycznej, a dzieci lepiej pozna-
ją się, co bardzo dobrze wpływa na
funkcjonowanie grupy.

I ja tam byłem, kawę piłem i co
widziałem opisałem.

Teatrzyk dziecięcy "Zielona Goś"
co roku wyjeżdża aby troszkę się
uartystycznić... Dla tych, którzy nie-
co więcej chcą dostrzec, a nie tylko
dość specyficzne określenie, spieszę
z wyjaśnieniami.

Warsztaty artystyczne dla teatrzy-
ku odbywają się co roku. Już po raz
drugi młodzi aktorzy wyjechali do
Biskupina do magicznego miejsca
'Przystań Biskupińska". Oprócz fan-
tastycznych warunków lokalowych
i  wyżywieniowych miejsce to oferuje
coś więcej, coś, co dla dzieci z te-
atrzyku jest szczególnie ważne - za-
jęcia artystyczne wszelakie.

W tym roku dzieci zajęły się ro-
bieniem pierników i malowaniem na
szkle. Oprócz tego miały okazję spo-
tkać się z czarownicą i dowiedzieć
się, czym się różni od wiedźmy. Marcin Matuszewski

Hubertus Niepodległościowy

Po raz pierwszy impreza odbyła się
w 2011 roku. Inicjatorami byli p.   bur-
mistrz Tomasz Łęcki wraz z p.   dy-
rektor MGOKiR Arletą Włodarczak.

Chodziło o zagospodarowanie ja-
kąś ciekawą imprezą miesięcy je-
sienno-zimowych. Świetny pomysł
zaproponował pan Piotr Dybowski
mówiąc, że nie w pełni wykorzysta-
nym potencjałem jest Święto Niepod-
ległości. Jest to wielkie, radosne
święto, ale zwykle kończy się oficjal-
nym przmówieniem, mszą i... do do-
mu. No... teraz, to czasem kończy się

miał na Zielonych Wzgórzach na bo-
isku niedaleko plebanii. Pan Konrad
Strykowski udostępnił (udostępnia
zresztą co roku) drewno na ogniska.
Pojawił się mój kuzyn Adam Kosa-
kowski, mistrz w podkuwaniu koni.

Paradoksalnie impreza rosła w siłę,
przy coraz mniejszym zapotrzebowa-
niu na finanse do jej zorganizowania.
Chodzi o to, że robimy to własnym
sumptem, bez niepotrzebnego pom-
powania kosztów. Zresztą nie warto
zakładać wielkich wydatków na im-
prezę realizowaną w czasie tak nie-
pewnej pogody.

Dzisiaj na obchody przychodzi od
400 do 500 osób. To bardzo duży skok
w porównaniu do pierwszej edycji. My
jednak wiemy, że trzeba powoli zmie-
niać formułę Hubertusa Niepodległo-
ściowego. Nie można mieszkańców
przyzwyczajać i, co gorsza, znudzić.

jeszcze rozróbą. W każdym razie wiel-
kie święto bez wielkiego podkreślenia,
a rzeczywiście jest to okazja do wiel-
kiej radości. Skoro mamy świętować,
to mamy wymyślić jak. Ponieważ 3 li-
stopada przypada święto św. Huberta,
to był znakomity pomysł, żeby zrobić
Hubertusa Niepodległościowego.

Pierwsza edycja odbyła się na Zie-
lonych Wzgórzach i miała zintegrować
leśników, myśliwych, koniarzy. Chcie-
liśmy zachęcić do udziału zarówno
starą część miasta, jak i nową. Naj-
pierw przemarsz, który swój finał

opowiadał
Andrzej Kosakowski
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CCoo ttaamm ww MMGGOOKKiiRR ??
zapowiedzi imprez na grudzień 2013

6 XII / 17:00 MIKOŁAJKI Nowy Rynek

8 XII / 17:00 Koncert pt. "Mikołaj w kinie" z okazji jubileuszu Aula Gimnazjum nr 1
XV-lecia zespołu "Una Canto" - wstęp wolny

15 XII / 15:00 X Goślińskie Kolędowanie pl. PowstańcówWlkp.

22 XII / 17:00 Koncert adwentowy wwykonaniu chóru Canzona Kościół pw. NAJCH

27 XII / 16:30 Obchody 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego pl. PowstańcówWlkp.
Kościół w Białężynie

1 I 2014 / 17:00 IX Koncert Noworoczny wwykonaniu zespołu "Trzy Gitary" Aula Gimnazjum nr 1

12 I 2014 Koncerty na rzecz WOŚP SP nr 2
sala OSP
Łopuchowo
Białężyn
Długa Goślina

"Ze słodyczy
najbardziej lubię

śledzie"

ludzie mało odważni i z brakiem wy-
obraźni nie przeszkodzą) stworzenie
MAGICZNEGO miejsca spotkań ze
sztuką dla dzieci i ich rodzin w Te-
atrze Łejery.
W sprawach artystycznych potra-
fisz pójść na kompromis?
Oj tak! Przede wszystkim dlatego, że
moje pomysły artystyczne muszę
traktować jako „środek”, „klucz” do
dziecka. To jest najważniejsze. Ce-
lem nie może być samo przedsta-
wienie, nawet kosztem niższego
poziomu.
"Ze słodyczy najbardziej lubisz śle-
dzie" - skąd to powiedzenie?
Na szczęście nie lubię słodyczy. Gdy-
bym lubił byłbym jeszcze bardziej
pulchny. Stąd te śledzie, ta golonka.
Na moim benefisie otrzymałem od
Przyjaciół tort…..z golonek z fajer-
werkami.
Czy jest szansa, że Scena Cegiełka
będzie tobie bliska - BARDZO?
Duża, bo jestem Wasz, z Murowanej
Gościny. Są tacy, którzy pamiętają,
że razem z tobą powołaliśmy do ży-
cia „Zieloną Goś…” z liną w tle.
Z czego najbardziej jesteś w życiu
dumny?
Urodziłem się w „czepku” i się
sprawdziło - mam ciekawe i najczę-
ściej radosne życie.Obecnie Jestem
Najdumniejszym Dziadkiem Świa-
ta!!! 6 czerwca urodził się PIOTR
– PETRO, dzięki mojemu synowi –
Jędrkowi Polakowi i Jego pięknej,
z  duszy i urody małżonce, Oksanie
Ukraince.

Dokończenie ze strony 2

rozmawiał
Marcin Matuszewski

Pingwiny w powiecie...
dwa spektakle: "Na Arce o ósmej" za-
prezentowany właśnie tutaj, oraz dla
jeszcze młodszych dzieci "Odkryw-
cy". W grudniu natomiast mamy pre-
mierę spektaklu dla widowni 18+, tak
więc pełen wachlarz działań. Trzeba
pozostać elastycznym.

W sezonie Teatr Fuzja ma od jed-
nej do czterech premier. Zajmujemy
się tym zawodowo. Sztuka, kultura
wymaga ogromnych nakładów cza-
sowych! Trudno mi wyobrazić sobie
coś bardziej czasochłonnego.

W Murowanej Goślinie byliśmy po
raz pierwszy. Myślę, że publiczność
świetnie się bawiła, dobra energia.

Chcieliśmy, żeby spektakl "Na Ar-
ce o  ósmej" był jak najprostszy pod
kątem technicznym, aby można go
wystawiać w rozmaitych przestrze-
niach.

Spektakl odbył się 16 listopada, a
publiczność, szególnie dziecięca, wy-
chodziła po nim bardzo zadowolona.

Teatr Fuzja, to poznański teatr nie-
zależny.

Od kilku lat robimy spektakle od
dużych produkcji plenerowych, z któ-
rymi jeździmy po całej Polsce i Euro-
pie, po spektakle familijne, dla dzieci,
które są dla nas wielką frajdą.
Teatr jest grupą kilkunastu osób -

grafików, aktorów, muzyków. Jako ar-
tyści alternatywni sami musimy za-
dbać o wszystko, o stronę techniczną,
muzyczną, reżyserską...
Ostatnio mieliśmy ochotę uciec od

wielkich, światowych problemów
i  uciekliśmy w bajki. Efektem tego są

Tomasz Rozmianiec - Teatr FUZJA




