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Twarze Goślińskiej Kultury

Kuba Karpisiak
teatr - moja pasja

Współtworzą naszą kulturę, dają nam chwile niezapomnianych wrażeń, wielkich
wzruszeń, chwil zamyślenia i śmiechu. Pod okiem instruktorów to oni stają na scenie
i  swoimi twarzami istnieją w ulotnych wrażeniach publiczności. Tworzą tajemniczą grupę
tych, którzy wpływają na nasze emocje. Mijamy ich na co dzień na ulicy. Oni bez
kostiumu i makijażu.. . anonimowi. Warto zrzucić jednakwoal incognito i poznać ich.. .

Tuż po Świętach. Nowy Rynek, przed
południem. Kawiarnia niestety za-
mknięta. Postanowiliśmy porozmawiać
na ławce pod Ratuszem. Miejsce ideal-
ne. Przecież tu właśnie Kuba przychodzi
na próby teatru, a we wrześniu na No-
wym Rynku występował w  spektaklu
"Dominus".

"Mam coś, co cię zainteresuje",
powiedział. W  ręku trzymał prezent,
który dostał od rodziców pod choinkę.
Album o nim samym, o jego teatralnych
dokonaniach: "Kuba Karpisiak, teatr -
moja pasja". Rzeczywiście zainteresowało
mnie... i  to bardzo!

konkurencja jest duża. Mimo to jestem
nastawiony na cel i wierzę, że mi się
uda. Marzę o tym od roku, ale myślę, że
to już mimo wszystko ciągnie się od
dawna.
Gdzie siebie widzisz za dziesięć lat?
Widzę siebie na deskach jakiegoś teatru.
Dobrego teatru. Co do szczegółów…
ciężko aż tak daleko wybiegać w przy-
szłość. Jeśli moje plany nie wypalą, to na
pewno będę kontynuował moją przygo-
dę z teatrem tutaj, w  Murowanej.

Chodziłem na zajęcia, bo chodziłem.
Trudno powiedzieć kiedy to się zmieni-
ło. Możliwe, że od roku myślę o teatrze
zdecydowanie poważniej. Może nawet
jako o przyszłym zawodzie. Jeśli nie uda
się z tego wyżyć, to zawsze można to
nadal traktować jako wielką przyjem-
ność i zawodowo wybrać jakąś inną
drogę.
Czy któryś ze spektakli, w których bra-
łeś udział, jest twoim ulubionym?
Po pierwsze, to „Miłość, armaty i kon-
federaty” w reżyserii Ireny Lipczyńskiej
i Leszka Rembowskiego. Scenariusz
napisał Jacek Kowalski. To, można po-
wiedzieć, był przełomowy moment.
Wcześniej grałem ruchem, gestem, mi-
ną… mniejsze spektakle, komedyjki.
Tutaj wszedłem w świat czegoś dojrzal-
szego. To były miesiące ciężkiej pracy,
nagrania w trudnych warunkach. To
była wielka satysfakcja brać udział
w  czymś takim.
Co było najbardziej intrygujące, na-
grania czywystęp?
Zdecydowanie występ. Ta salka bez kli-
matyzacji, w której realizowaliśmy na-
grania oczywiście miała też swój urok.
Spektakl, to było to coś. Trema, widok
tremy u innych, niepewność po niezbyt
udanej próbie generalnej.
Ponad pół życia jesteś związany z te-
atrem. Zacząłeś myśleć o tym poważ-
nie. Co masz więc w planach?
Zostało mi pół roku do egzaminów
wstępnych do szkół teatralnych we
Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, do
szkoły filmowej w Łodzi. Będę próbował.
Czuję jednak pewne obawy, bo

Twój pierwszy kontakt z teatrem.
Miałem osiem lat, gdy dołączyłem do
teatrzyku "Zielona Goś". Wcześniej żad-
nego kontaktu z teatrem nie miałem.
Mama namówiła mnie do udziału
w  przesłuchaniu do tej grupy. Udało się.
Trzeba było zaśpiewać „Wlazł kotek na
płotek”, zrobić parę ruchowych ćwi-
czeń… przygoda ciągnie się do teraz.
Potrafisz określić kiedy zacząłeś trak-
tować teatr jako pasję, a nie tylko spo-
sób na spędzanie czasu?
Można powiedzieć, że przez pewien
czas była to… hmmm… mordęga.

życząc, żeby wypaliły, rozmawiał
Marcin Matuszewski
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Oficjalne otwarcie
SCENY CEGIEŁKA

Stało się. "Scena Cegiełka" została
symbolicznie "uoficjalniona"... Ale sło-
wo dziwne mi wyszło! Jednak myślę, że
słowo, choć nowe, to odpowiednie. SC
funkcjonowała już od września. Spek-
takle uliczne oraz charytatywne pro-
jekcje filmu są tego dowodem. Tym
razem jednak nastąpiło jej UOFICJAL-
NIENIE. Tak, to słowo bardzo mi się
podoba i od dzisiaj będę go używał
w  mowie codziennej.

14 grudnia sala Klubu Osiedlowego
była szczelnie wypełniona. Publiczność
w ten sposób rozpoczęła finansowe
wsparcie dla teatralnej działalności
w  naszym mieście. Wszystkie pienią-
dze z  zakupionych biletów zawsze (z
wyjątkiem imprez charytatywnych) bę-
dą przeznaczane na zakup kostiumów,
budowę scenografii, rekwizyty, czyli
wszystko to, co ma sprawić, że spekta-
kle, jak to ująłem w pierwszym nume-
rze informatora, nie będą "tekturowe".

Jerzy Hamerski został ogłoszony Dy-
rektorem Humorowym. Kto wie, może
uda się namówić aby z  humorem, co
jakiś czas felietonik "skrobnął" dla
"Wiórów..." ?

"Zielona Goś" wystawiła "Ptasie Ra-
dio" w musicalowej formie. Kto wie,
może musicale zagoszczą w repertu-
arze teatrzyku na dłużej?

Takich "Kto wie?" jest sporo, jednak
ja wiem jedną rzecz na pewno. "Scena
Cegiełka" z całych sił będzie starać się
aby to miejsce, sala Klubu Osiedlowe-
go na Zielonych Wzgórzach, stało się
pępkiem teatralnych zdarzeń, celem
podróży styranych codziennością wę-
drowców poszukujących czegoś więcej
niż kolejnych regałóww coraz bardziej
świecących marketach! Powiem więcej
- celem celów, pępkiem pępków! Za
dużo sobie wyobrażam? Proszę
Państwa, wyobraźni jeszcze nikt
nikomu nie zakazał!

Marcin Matuszewski

Spektakle od stycznia do czerwca 2014

Dominus A jeśl i
to prawda?
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Przedział

scenariusz:
Karamba

reżyseria:
Marcin Matuszewski

Spektakl plenerowy
wwykonaniu teatru
KARAMBA

Wstęp bezpłatny
Wznowienie
Maj 2014
(30 minut)

scenariusz i muzyka:
Marcin Matuszewski
na podstawie wiersza
Juliana Tuwima

reżyseria:
Marcin Matuszewski

Musical w wykonaniu
teatrzyku
ZIELONA GOŚ

Bilety - 5 zł
Wznowienie
Luty 2014
(25 minut)

scenariusz:
Marcin Matuszewski

reżyseria:
Lynn Kucharczyk

Spektakl absurdu
wwykonaniu teatru
GANG MARCINA

Bilety - 6 zł
Wznowienie
Luty 2014
(45 minut)

scenariusz:
Gang Marcina

reżyseria:
Marcin Matuszewski

Film
Dramat psychologiczny
wwykonaniu
MIESZKAŃCÓW
MUROWANEJ GOŚLINY

Bilety - 6 zł
Wznowienie
Luty 2014
(80 minut)

scenariusz:
Marcin Matuszewski

reżyseria:
Marcin Matuszewski

Spektakl absurdu
wwykonaniu teatru
KARAMBA

Bilety - 6 zł
Premiera
Kwiecień 2014
(40 minut)

scenariusz:
Bogusław Schaeffer

reżyseria:
Marcin Matuszewski

Komedia
wwykonaniu teatru
GANG MARCINA
KARAMBA

Bilety - 8 zł
Premiera
Maj 2014
(70 minut)

Wznowienie przeniesione
z 11  stycznia ze względów
organizacyjnych.
PRZEPRASZAMY.
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Bardzo nam
przykro?

Zespół Folklorystyczny "Goślinia-
nie" działa już 10 lat. Dzięki naszej pa-
sji i  ciężkiej pracy wiele przez ten czas
osiągnęliśmy. Nie sposób pominąć na-
szych regionalnych strojów, w  których
tak pięknie Zespół się prezentuje, wy-
konując wiązanki tańców z  różnych re-
gionów Polski.

Przed nami kolejny Nowy 2014 rok
i  jak wszyscy mamy związane nim ży-
czenia, marzenia, plany, a nawet fan-
tazje. Nie chcemy stać w miejscu,
chcemy doskonalić się w tańcach, któ-
re już znamy, ale także pragniemy po-
znawać inne regiony Polski. Ogromnym
marzeniem dla Goślinian jest posiada-
nie strojów Krzczonowskich (lubel-
skich) gdyż folklor tamtego regionu jest
przepiękny i  widowiskowy. W tym ce-
lu pragniemy nawiązać kontakt z Har-
cerskim Zespołem Tańca Ludowego
"Grześ" z Puław.

Następnym pragnieniem jest
powstanie kapeli ludowej. Bardzo
ucieszył mnie fakt, że Pani Alicja Dusz-
czyk- skrzypaczka zaoferowała nam
swoją pomoc w stworzeniu kapeli.
W  ostatnim czasie pomaga nam również

pod tytułem "Piękna nasza Polska cała".
W naszych planach na 2014 r jest wyjazd
całego zespołu na wakacyjne warsztaty
artystyczne do Kudowy Zdroju, wyjazd
starszej grupy do Hiszpanii na festiwal,
ale także niezmiennie, jak co roku występy
podczas imprez na terenie naszej gminy.

A na zakończenie jeszcze jedno
marzenie. Bardzo chciałabym, aby do
Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie”
dołączyli nowi członkowie. Myślę tu
o  dzieciach ze szkół podstawowych,
młodzieży z gimnazjum, a także szkól
średnich. W naszej grupie można nauczyć
się tańca nie tylko ludowego, aktorstwa,
ponieważ na scenie jesteśmy aktorami,
można, dając koncerty, zwiedzić Polskę
i Europę.

Te marzenia i fantazje, z pewnością
łatwiej będzie realizować z pomocą osób
i firm z zewnątrz… to, takie małe ukryte
marzenie.

Pani Natalia Ogorzałek, której doświad-
czenie w tańcu ludowym jest bardzo cen-
ne.

Kochamy występować, podejmuje-
my się różnych wyzwań, raz jesteśmy ak-
torami w widowiskach, raz tańczymy
latinę, innym razem wykonujemy tańce
do muzyki filmowej. Występujemy na te-
renie naszego miasta, gminy, Polski
a  także za granicą. Żeby móc występować
podczas zagranicznych festiwali lub wy-
jeżdżać na warsztaty artystyczne często
potrzebne są pieniądze na transport dla-
tego zapraszamy mieszkańców co roku na
Bal Miłośników Tańca - wspaniałą zaba-
wę karnawałową z której dochód jest
przeznaczany na działalność zespołu "Go-
ślinianie". 1 lutego 2014 r odbędzie się bal

GośliNIAńskie
fantazje...

o Marzeniach Marzenna
(Karbowska)

AdriannaWtorkowska-Kubińska
dyrygent

Myślę, źe formuła koncertu "Czarnec-
ki in memoriam" została już wyczerpa-
na. Może warto byłoby zaangażować
dzieci i młodzież z  goślińskiej Pro Sin-
foniki do stworzenia musicalu na moty-
wach życia Jana Czarneckiego i jego
rodziny ale nawiązując również do wie-
lokulturowości Murowanej Gośliny...
a  więc taniec i  piosenka, wspaniałe
układy choreograficzne Kasi Łukasze-
wicz, piosenki Czarneckiego i nie tylko
w  aranżacjach obu panów Matuszew-
skich Mariusza i  Marcina, udział orkie-
stry, chórów i  zespołu tanecznego
Goślinianie...myślę, że możliwości i po-
tencjał mamy ogromny...
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Una Canto

Jak to się stało, że zaczęła pani współ-
pracować z Una Canto?
Myślę, że to sprawka profesora Bajona,
który podał numer telefonu do mnie pa-
ni dyrektor Arlecie Włodarczak. Otrzy-
małam więc telefon z propozycją
zainteresowania się zespołem "Una Can-
to", który nota bene już wcześniej zna-
łam, ale którego losów nie śledziłam na
bieżąco. Kiedy przeprowadziłam się do
Łoskonia Starego, był to taki moment fa-
scynacji dwu, trzyletniej, w którym pró-
bowałam poznać środowisko, w którym
się znalazłam. Byłam bardzo zaintereso-
wana tym, co dzieje się najbliżej mojego
miejsca zamieszkania. A  chór "Una Can-
to", jeszcze wtedy Józefinki, występował
cyklicznie kolędowo, a  także podczas dni
kobiet i innych okazji, nazwijmy to, cy-
wilnych. Niestety moje obowiązki w Po-
znaniu sprawiały, że uważne śledzenie
tego, co w kulturze się obok mnie dzie-
je, jest z  lekka kłopotliwe. Z radością
otrzymywałam zaproszenia na rozmaite
imprezy kulturalne, a ja musiałam regu-
larnie odmawiać, bo kolidowały z moimi
obowiązkami w Poznaniu. W pewnym
momencie chór "Una Canto" zamilkł. Ci-
sza. I w tej ciszy zadzwonił telefon od
pani Arlety.
Pierwsza próba…
Musiałam się przedstawić, a sama musiałam

Ułożenie programu nie było łatwą spra-
wą. Musiałyśmy też jak najszybciej, jak
najprostszymi środkami przygotować
spory materiał. Szybka robota. Trochę
nie po linii, którą chciałam objąć, tzn.
praca nad emisją, dykcją, może nawet
próba nauczenia czytania nut. A tutaj
z  gruntu praca nad konkretnym mate-
riałem do dużego kulturalnego wydarze-
nia. Czasem było ciężko, ponieważ
koncert musiał mieć logiczną konstruk-
cję. Wybór piosenek nastręczał więc nam
sporo problemów. Mimo to, krok za
kroczkiem, przez trzy miesiące udało się
koncert zrealizować. Każda z pań była so-
listką. To było z pewnością dobre i miłe
dla nich.
Czy jubileusz był dla Pani możliwością
zapoznania się z kulturalnym środowi-
skiem Murowanej?
Już wcześniej, rozpoznawałam co niektó-
rych. Na pewno wielu jeszcze nie znam.
Ostatnio na obiedzie muzycznym zorga-
nizowanym przez pana Burmistrza było
jeszcze kilka osób i to też była okazja do
zapoznania się. Zaczynam się orientować.

zapamiętać sześć imion i sześć nazwisk,
a nie jest to dla mnie prostą sprawą. Do
tej pory żongluję tymi imionami (śmiech).
Myślę, że na pierwszej próbie jakoś sobie
poradziłyśmy z takim wstępnym przypa-
sowaniem.
W dalszym ciągu próbuję bardziej skupić
się na gatunku wykonywanej pracy, aby
efekt finalny był możliwie najlepszy, że-
by w to, co się śpiewa, włożyć jak naj-
większą ilość muzyki.
Wśród chórzystek jest pani, która pracu-
je zmianowo. Przy sześciu osobach w  ze-
spole jest to duże utrudnienie. Jeśli się
zdarzy, że którejś pani nie ma na próbie
ze względów na przykład na prywatne
obowiązki (wywiadówki, wnuki, prawnu-
ki), to na następnej próbie praca w  zasa-
dzie zaczyna się od początku.
Skąd pomysł na jubileusz?
To był pomysł dziewczyn. Przyszły mi
z  pomocą mając gotowy temat. Wiedzia-
ły, że chcą śpiewać muzykę filmową.

jubileusz z wielkiego ekranu

Ewa Kandulska-Jakóbczyk
dyrygent zespołu Una Canto

rozmawiał
Marcin Matuszewski

12 I Koncerty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy SP nr 1 / SP nr 2
SP Łopuchowo
SP Białężyn
SP Długa Goślina
Ośrodek Kultury

18 I / g. 17:00 Wystawa Fotografii Mobilnej Galeria w Pałacu

1 II X Bal Miłośników Tańca "Piękna nasza Polska cała" Aula Gimnazjum nr 1
(bilety do nabycia w Ośrodku Kultury i w Klubie Osiedlowym
"Zielone Wzgórza")

2 II Koncert Karnawałowy "Przetańczyć całą noc" w wykonaniu Aula Gimnazjum nr 1
solistów Teatru Muzycznego w Poznaniu
(bilety do nabycia w Ośrodku Kultury i w Klubie Osiedlowym
"Zielone Wzgórza"




