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Kulturalna młodzież... obudzona!
Konkurs Recytatorski "Wiosenne Przebudzenie"

Kiedy poproszono Panią o bycie ju-
rorem na konkursie "Wiosenne Prze-
budzenie"?

Kompletnie nie mogłam przypomnieć
sobie roku, ponieważ spodziewając się
tego pytania zaczęłam się nad tym za-
stanawiać. Zadzwoniłam nawet do Arle-
ty Włodarczak, dyrektora MGOKiR, która
zapytana odpowiedziała: "O... to było la-
ta świetlne temu...!" Na pewno jednak by-
ło to po roku 1999, po tym jak przeszłam
na emeryturę. Może załóżmy sobie, że
jestem jurorem tego konkursu od ośmiu
lat.
To jest już Pani dobrym duchem "Wio-

sennego Przebudzenia"! A lubi Pani czy-
tać wiersze?
Nie. W okresie szkolnym nigdy nie lu-

biłam poezji. Męczyła mnie. Uczono mnie
sztampowo rozbierać wiersze. Ile zwro-
tek, co autor miał na myśli... A to najgor-
sze co można zrobić. Ja się wychowałam
na Tuwimie, Gałczyńskim, Broniewskim.
Tak było przez lata studiów. W tamtym
czasie nigdy nie wzięłam do ręki tomiku
wierszy tak do poczytania. Zupełnie ina-
czej jest z prozą. Bez niej nie jestem w
stanie przeżyć choćby dnia.
Jako polonistka zaczęłam mieć stycz-

ność z twórczością innych poetów: Ró-
żewicza, Szymborskiej, Herberta... Byłam
zmuszona do przygotowania się do lek-
cji. Zdecydowanie zrezygnowałam z py-
tania "Co autor miał na myśli?". Wtedy
przyszło pierwsze zainteresowanie po-
ezją. Potem konkursy, na których jestem
jurorem. Na nich poezję odbieram, na-
zwijmy to, na słuch. Wydaje mi się, że
mam poetycki słuch. Zawsze potrafiłam
poprawnie i sprawiedliwie ocenić ucznia

bluzce, granatowej spódniczce, stoję na
estradzie i mówię jakiś tam bardzo pa-
triotyczny wiersz. Ogólnie czułam się
wtedy bardzo wyróżniona, ale poezji ja-
ko takiej nie rozumiałam i nie odczyty-
wałam prawidłowo, Nikt mnie nie
ukierunkował.
Zdarzył się Pani jakiś udział w kon-

kursie?
Nie. W konkursie jako uczestnik nigdy

nie brałam udziału. Dzisiaj zazdroszczę
dzieciom, młodzieży recytującej, że są
tacy odważni, pewni swego, że w ogóle
wychodzą na środek, patrzą na wszyst-
kich i mówią, mówią, mówią.... Ja tego
bym nie zrobiła. W ciągu tych lat juroro-
wania na "Wiosennym Przebudzeniu" za-
uważyłam, że bardzo często osoby, które
jako uczniowie szkół podstawowych
świetnie sobie radzą na scenie, później,
po kilku latach zaczynają "przedabrzać",
ich występy są przekombinowane, pod-
chodzą do tego zbyt aktorsko. Możliwe,
że czują presję wcześniejszych nagród
i  teraz też muszą zaprezentować się jak
najbardziej oryginalnie. Bardzo życzyła-
bym sobie i wykonawcom, żeby osoby
przez nas nominowane osiągały dalsze
sukcesy. Cieszy mnie to, że z roku na rok
ilość młodych recytatorów nie maleje.

jeszcze w okresie pracy w szkole. A teraz
na konkursie recytatorskim.
Recytowała pani kiedyś przed publicz-

nością?
Pamiętam taką scenę ze szkoły, z pierw-

szej klasy podstawowej. Nauczyciel sam
przyszedł do mnie przed ósmą do domu
tylko dlatego, żebym tego dnia z jakie-
goś powodu nie opuściła lekcji. On mu-
siał być absolutnie pewien, że z okazji
pierwszomajowej akademii stanę na
schodach budynku szkolnego i powiem
ten wyuczony wiersz.
W liceum pedagogicznym przyjechali

do nas studenci z Wietnamu. Zaprosze-
ni goście w pierwszej ławce, ja w białej

Dioniza Boch

Z panią Dionizą Boch, wieloletnią ju-
rorką konkursu "Wiosenne Przebudze-
nie", rozmawiam u  Niej w domu. A trudno
o lepsze miejsce do rozmowy o konkur-
sie recytatorskim gdzie książki mają
swoje królewskie miejsce w salonie...

Na ostatniej stronie znajduje się wiersz
polecany przez Panią Dionizę dla młodzieży.

Rozmawiał Marcin Matuszewski

Część uczestników tegorocznego konkursu "Wiosenne Przebudzenie
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Wmaju nieco odpoczynku

Refleksja
z perspektywy czasu

"Ptasie Radio"
oferta specjalna

dla szkółpodstawowych
i przedszkoli!!

Możliwość zamówienia spektaklu w dowolny
poniedziałek , w godzinach między 9:30 a 12:30

* Grupy od 25 do 60-ciu osób, w tym opiekunowie.

* Cena za 1 os. - 5 zł (1 opiekun na 10 osób gratis)

*Spektakle można zamawiać pod numerem tel.

601 614 726

Scena Cegiełka otwarta została oficjalnie w grudniu ubie-
głego roku ale działalność rozpoczęła już we wrześniu. Zało-
żenia były ambitne i są nadal. Najpierw może małe
podsumowanie. Od września Scena Cegiełka zagrała 13 razy.
Wyczyn to niemały biorąc pod uwagę, że do tej pory nasze go-
ślińskie teatry pojawiały się przed rodzimą publicznością dwa
do trzech razy w sezonie. Decyzja o tak znacznym "zagęsz-
czeniu" aktywności była swoistym ryzykiem. Był to spraw-
dzian sensowności istnienia miejsca o takim charakterze. Żeby
grać, trzeba mieć publiczność. I choć ta nie dopisywała tłum-
nie, to na tyle wystarczająco aby stwierdzić, że warto.
Choć sezon jeszcze trwa, to fakt, że zbliża się wyraźnie ku

końcowi inspiruje mnie do podziękowania tym wszystkim,
dla których od września graliśmy. Każda osoba obecna na na-
szym spektaklu, to motywacja do dalszego działania. Proszę
nas motywować... gremialnie!

"Przedział"
wyruszyłponownie

Scenariusz do "Przedziału" powstał niemal dziesięć lat te-
mu. Dla teatru "Gang Marcina" był to trzeci spektakl, ale do-
piero on określił charakter grupy. Charakter ten swoją
kulminację przeżywa w "Sejfie". W tym sezonie za "Przedział"
wziął się teatr "Karamba". Uczestnicy byli już na tyle dojrzali
aby zmierzyć się ze spektaklem aktorsko bardzo wymagającym.
Jeśli wsiadasz, to jedziesz. Kropka. Nie oglądasz się za sie-

bie i nie wychodzisz z przedziału. Przecież masz doskonały
bilet. Jednak jak w każdym przypadku świata rodem z książ-
ki Lewisa Carrolla (własc. Charles Lutwidg Dodgson) zawsze
pojawi się Alicja, która będzie chciała się obudzić.
Spektakl bawi, ale jest to zabawa w pokoju z zepsutą lam-

pą. Fajne zabawki są w mroku nieco przerażające. Trudno
więc się zdecydować: śmiać się czy bać?
"Przedział" wystawiony był dwukrotnie 12 i 13 kwietnia.

Wmaju
nieco odpoczynku

Scena Cegiełka w maju ma czas na to, aby zaplanować ko-
lejne produkcje i występy. Planów jest bardzo dużo, lecz są
one uwarunkowane wyłącznie ilością czasu na ich realizację.
Cały czas trwają próby do "Kwartetu dla czterech aktorów"

Bogusława Schaeffera. Istnieje jednak duże prawdopodobień-
stwo, że premiera spektaklu odbędzie się już w nowym sezo-
nie. Materiał zaproponowany przez Schaeffera jest bardzo
wymagający pod względem aktorskim, z ogromnym zaanga-
żowaniem improwizacji. Paradoksalnie najwięcej czasu zaj-
muje podczas prób przygotowanie się do elementów
improwizowanych.
Teatrzyk "Zielona Goś" pracuje nad wznowieniem "Lokomo-

tywy" Juliana Tuwima, tym razem jako spektakl uliczny. Wzno-
wienie ma mieć miejsce pod koniec czerwca b.r. Oprócz
"Lokomotywy" trwają prace nad scenariuszem do spektaklu
"BU!", który będzie teatralną wersją strasznych wierszyków
dla dzieci.
"Karamba" przypomni w czerwcu "Dominusa". Już teraz jed-

nak, wraz z teatrem "Gang Marcina" pracuje nad wznowie-
niem "Jasona", kryminału wystawionego kilka lat temu przez
"Gang..." Cóż, odpoczynek od występów lecz praca wre mimo
wszystko.
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O Stanisławie Czarneckim

Od kilku lat, cyklicznie, pod patrona-
tem MGOKiR, organizowane są biesiad-
no-muzyczne spotkania osnute wokół
repertuaru piosenek ludowych wykony-
wanych w przeszłości przez rodzinę Czar-
neckich, na weselach i biesiadach,
a  wyśpiewanych przez mojego dziadka
i  zapisanych na ścieżce dźwiękowej
w  1955  r. dla zachowania spuścizny ludo-
wej kultury. Wydaje się, że skłonność ku
powrotowi do korzeni, do rdzenia, za-
rzewia wszelkiej niekomercyjnej twór-
czości, którą para sie nasz ludzki rodzaj,
stwarza pożywną glebę dla powrotu lu-
dowego śpiewu i muzykowania.
Wszak pamiętajmy poza tym, że każdy
gatunek kultury tzw. wyższej ma swe
źródło w kulturze ludowej exemplum:

Stanisław
Czarnecki
-najmłodszy
wnuk...
Stanisława
Czarneckiego

"Dziadek - to brzmi dumnie!" cz. 3
mazurki Chopina, twórczość Szymanow-
skiego, Karłowicza i niejednego jeszcze
z polskich kompozytorów. A poza Polską
nie mogący się nadziwić bogactwu pol-
skiej melodyki ludowej G. P. Telemann,
nie pomijając również G.F. Haendla. I do
tego J. S. Bach. Wszyscy oni i wielu in-
nych czerpali z ludowego matecznika,
kilku z nich doprowadziło swą sztukę do
granic gatunku. Możemy więc zauważyć
iż mający wielką orficką siłę folklor, jest
kośćcem dla wszelkiego rodzaju twór-
czości artystycznej, gdyż stoi zawsze bli-
sko człowieka, życia i śmierci, jego spraw
codziennych i świętowania.
Pytanie: czy może się spodobać współ-
czesnemu odbiorcy? Czy przyjmie się
i  będzie wykonywany?

Myślę, że odpowiednio dobrana for-
muła introdukcyjna może zakończyć się
powodzeniem. Szkoda byłoby utracić
na  zawsze te piękne swoiste melodycz-
nie i wrażliwe lirycznie piosnki, jakże in-
ne od zbanalizowanych, bezrefleksyjnych
przyśpiewek w rodzaju ,,Szła dziewecz-
ka do laseczka".

Dziękuję.
Stanisław Czarnecki

najmłodszywnuk Stanisława Czarneckiego.

Zielona Goś
"Nocowanko!"

3 Maja - legalnie od niedawna

Obchody uroczystości 3 maja w roku 2011

Obchody uroczystości 3 maja w roku 2014

"Nocowanko"..., nazwa dla uczestników
teatrzyku "Zielona Goś" mówiąca o wiele
więcej niż zwykłe przenocowanie się w
Ratuszu na Zielonych Wzgórzach. To fe-
eria kostiumów, teatralnych zadań oraz
wyzwanie zatytułowane "Mroczny labi-
rynt". Tym razem dzieci przebrały się...
strasznie, upiornie i przerażająco. Zaba-
wa w straszenie z przymrużeniem oka. W
mrocznym labiryncie trzeba było znaleźć
ukryte hasła, a zadania aktorskie polega-
ły na wymyśleniu strasznej i przerażają-
cej scenki teatralnej. Na kolację pizza a  dla
specjalnie wylosowanej osoby "PIZZA DLA
ODWAŻNYCH" ze strasznymi dodatkami,
jedzona z zawiązanymi oczami...
Upiornie i wesoło było w nocy z 29 na 30
marca w Klubie Osiedlowym na Zielonych
Wzgórzach.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił
konstytucję zmieniającą w sposób dra-
styczny ustrój Państwa Polskiego. Zmia-
ny wprowadzone przez Konstytucję,
stawiały nasz kraj wśród narodów dążą-
cych do nowoczesności.

Wiadomo, że zdobyczy konstytucyj-
nych nie udało się utrzymać. Nastąpiły
kolejne rozbiory i Polska zniknęła z ma-
py świata. A Polacy byli bardzo dumni z  te-
go, że przydarzyła im się Konstytucja. Było
to jedno z tych wydarzeń, którymi na tle
całego XVIII w. można było się chwalić.

W 1918 roku, gdy Polska odzyskiwała
niepodległość, było pewne, że będą Pola-
kom potrzebne jakieś święta państwowe.
Już w kwietniu 1919 roku, kilka miesięcy
po odzyskaniu niepodległości, Sejm Usta-
wodawczy ustanowił 3 maja świętem na-
rodowym. Pełna nazwa brzmiałą wtedy
"Święto Narodowe 3 Maja". To było jedno
z tych świąt, które w okresie międzywo-
jennym obchodzono co roku z dużą pom-
pą. Święto 3 maja obchodzono również
w  1945 i 1946 roku. Później zostało osta-
tecznie zakazane. W zamian za to, obcho-
dzono święto 1 maja. W 1990 roku uchwała
z kwietnia przywróciła święto 3 maja. Od
tego momentu jest obchodzone co roku.

Biblioteka Publiczna MiG
w  Murowanej Goślinie

im.  Bonawentury Graszyńskiego
Pracownik Izby Regionalnej

Ziemi  Goślińskiej Dariusz Paprocki
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CCoo ttaamm ww MMGGOOKKiiRR ??
zapowiedzi imprez na maj 2014

Twarze Goślińskiej
Kultury

15 V - 30 VI VII Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. E. Szymańskiego Aula Gimnazjum nr 1
(plan koncertów na ulotce wewnątrz numeru) Kościół pw. NAJCh

22 V / g. 18:00 IXWystawa twórczości amatorskiej - Goślińska Inwentura Galeria w Pałacu
Artystyczna

25 V / g. 18:00 Koncert z okazji Dnia Matki Aula Gimnazjum nr 1

1 VI / g. 10:00 XXXIII Mały Gośliński Maraton Weteranów pl. PowstańcówWlkp.
XVIII Mistrzostwa Polski Weteranóww Półmaratonie

7 VI / g. 14:30 XIV Targ Wiejski / Przegląd Orkiestr Powiatu Poznańskiego Boduszewo

"List do ludożerców"

W jakim konkursie brałaś ostatnio
udział?

To był konkurs piosenki dziecięcej
i  młodzieżowej. Były trzy kategorie, kla-
sy 1-3, 4-6 oraz klasy gimnazjalne.
Co śpiewałaś?
Zaśpiewałam piosenkę "Confiteo" ze-

społu Golden Life.
Śpiewałaś po polsku?
Tak, to jest piosenka polska. Celem te-

go konkursu jest propagowanie piosen-
ki polskiej i zachęcanie młodzieży do
śpiewania piosenek polskich.
Przyjechałaś z nagrodami.
Tak. Zdobyłam drugie miejsce i przy-

wiozłam dyplom, zegar i mikser!
Dlaczego chcesz śpiewać? Co Cię po-

ciąga w śpiewie, że śpiewasz nie tylko
w  chórze, ale występujesz solo?
Dzięki takim rzeczom można zdobyć

doświadczenie. Mam zamiar iść do szkoły

Kochani ludożercy
nie patrzcie wilkiem
na człowieka
który pyta o wolne miejsce
w przedziale kolejowym

zrozumcie
inni ludzie też mają
dwie nogi i siedzenie

Kochani ludożercy
poczekajcie chwilę
nie depczcie słabszych
nie zgrzytajcie zębami

zrozumcie
ludzi jest dużo będzie jeszcze
więcej wiec posuńcie się trochę
ustąpcie

Kochani ludożercy
nie wykupujcie wszystkich
świec sznurowadeł i makaronu

Nie mówcie odwróceni tyłem:
ja mnie mój moje
mój żołądek mój włos
mój odcisk moje spodnie
moja żona moje dzieci
moje zdanie

Kochani ludożercy
nie zjadajmy się Dobrze
bo nie zmartwychwstaniemy
Naprawdę

muzycznej na ul. Głogowską w Poznaniu.
Śpiew od małego był dla mnie ważny. Lu-
biłam śpiewać i nadal lubię. Z pewnością
jest to moja pasja.
Bardziej Cię pociąga śpiew solowy od
śpiewu w chórze?
Tak
Czym więc jest dla Ciebie udział

w  "Canzonie"?
To trochę jest sentyment. Jestem tam

od dziewięciu lat. Zaczęłam tam śpiewać
mając sześć lat. Świadomość, że mogła-
bym odejść z "Canzony" jest dla mnie nie
do przyjęcia. Poza tym śpiew chóralny
bardzo rozwija.
I pewnie odpowiada Tobie towarzystwo?
Tak. Są tam ludzie, których znam od

dawna.
Będzie można posłuchać Twojego gło-
su w najbliższym czasie?
Niestety w Murowanej Goślinie nie. Pla-
nuję udział w międzynarodowym kon-
kursie w Kluczborku.

Młoda, skromna i utalentowana...
Blanka Przymusińska. Gdy zadaję py-
tania siedzi niezwruszona i jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki ożywa,
gdy udziela odpowiedzi...Szkoda tylko,
że głos, którym niewątpliwie może się
pochwalić, jest słyszalnyw naszej gmi-
nie rzadko i mam tu na myśli występy
solowe, bo przecież cały czas jest chó-
rzystką w "Canzonie".

rozmawiał
Marcin Matuszewski

Tadeusz Różewicz

Polecane przez
Dionizę Boch

W związku z wieloma
obowiązkami zabierającymi
sporo czasu, postanowiłem, że
numer kwietniowy "Wiórów. . . "
nie ukaże się. Obiecuję popra -
wę i regularność w publikowa -
niu kolejnych numerów.

Marcin Matuszewski

"Jesteście, wy, młodzi ludzie, najlepszym
>przekaźnikiem< do zaprezentowania
poniższego tekstu. Macie w sobie jeszcze tę
dobrą wrażliwość..."

D. B.
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