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starań z naszej strony czasami dochodzi-
ło do konfliktu interesów, co powodowa-
ło niepotrzebne napięcia. W suterenie
budynku mieściło się biuro księgowej
i  odbywały się również zajęcia. Po otrzy-
maniu propozycji od spółki MG SPORT,
początkowo podeszłam do tematu scep-
tycznie, jednak gdy zobaczyłam prze-
strzeń pierwszego piętra w hali (580  m2),
pomyślałam, że moje marzenia o ośrod-
ku kultury z prawdziwego zdarzenia, na
miarę XXI wieku, mogą się spełnić. Do-
kładnie przeanalizowaliśmy wszystkie za
i przeciw, odbyliśmy dużo rozmów
z  mieszkańcami, z członkami naszych ze-
społów. Po podsumowaniu całości oka-
zało się, że plusów jest zdecydowanie
więcej. Doszliśmy do wniosku, że aby na-
leżycie wypełniać naszą misję w zakresie
animacji kultury potrzebne są nam no-
we pomieszczenia. Dodam, że będziemy
korzystać również z pomieszczeń przy
ul. Poznańskiej. Część zespołów chce na-
dal odbywać tutaj próby (zespół śpiewa-
czy PZERiI "Goślinianka", zespół wokalny
"Gośliśńskie Chabry", Chór mieszany "Vo-
cantes"). Nowa baza lokalowa stworzyła
nowe możliwości. Mamy pracownię mu-
zyczną, plastyczną, pomieszczenia biu-
rowe, salę wielofunkcyjną. Szczególną
zaletą nowego lokum są przestrzenne ko-
rytarze, na ich części powstała galeria.
Planujemy też usytuowanie gablot pre-
zentujących dorobek naszych zespołów
(dotychczas wszystkie pamiątki i trofea
przechowywane były w piwnicy ośrodka
kultury bądź w domach prywatnych). Na
pewno zostanie rozszerzona oferta na-
szych zajęć, szczególnie myślimy o pro-
pozycjach dla młodzieży i seniorów,
kameralnych koncertach, różnego rodza-
ju warsztatach. W pobliskiej auli Gimna-
zjum nr 1 organizujemy kilkanaście
imprez rocznie. Zaplecze w nowych po-
mieszczeniach ułatwi logistyczne przy-
gotowanie imprez. Pomieszczenia ośrodka
kultury przy ul. Mściszewskiej, to nowa
perspektywa dla goślińskiej kultury. Mu-
simy to wykorzystać.

Jeśli chodzi o naszą nową bazę, to
można o niej powiedzieć same pozytywy.
Różnica jest kolosalna. Pewne sprawy,
rozmowy można przeprowadzać w ludz-
kich warunkach. Poza tym z punktu wi-
dzenia instruktora mogę pochwalić duże,
przestronne sale. Nie trzeba niczego
przenosić, przestawiać. Każdy ma swoją
salę. Kółko szachowe prowadzę w sali, do
której przychodzę i jest wszystko na

Pracuję w ośrodku kultury 22 lata, po-
czątkowo jako instruktor, później kierow-
nik oddziału, a od 2008 roku jako dyrektor.
Przeszło dwadzieścia lat temu ośrodek
kultury przy ul. Poznańskiej dysponował
pomieszczeniami biurowymi i  trzema sa-
lami na parterze (sala imprezowa, sala
klubowa, sala wielofunkcyjna) oraz trze-
ma salami na pierwszym piętrze (pracow-
nia muzyczna, plastyczna, fotograficzna).
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swoim miejscu.
Aktualna siedziba, to miejsce z per-

spektywą na wiele lat. Pojawią sie nowe
rodzaje zajęć. Każdy zespół bedzie miał
komfort pracy. W tej chwili jest jeszcze
sporo godzin do zagospodarowania, więc
jak tylko pojawią sie nowe pomysły, to
każdy znajdzie możliwość realizacji.

Jeszcze około dwóch, trzech tygodni
będziemy "na kartonach". Chcielibyśmy
mieć wszystko gotowe na ferie zimowe.
13 lutego odbędzie się oficjalne otwarcie
nowej siedziby MGOKiR.

Mamy nowe meble, jednak na nowy
sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy
jeszcze trzeba trochę poczekać. Wszystko
jest jednak przygotowane w taki sposób
aby sprostać najbardziej wyrafinowanym
nowinkom technicznym w tym zakresie.
Nowe miejsce daje również możliwość
Ośrodkowi Kultury wynajmu sal. W tej
chwili mamy już nawet pierwsze zgłosze-
nia.

Hol na parterze i piętrze budynku pełnił
rolę galerii. Wszystkie pomieszczenia po-
siadały niezbędne, stałe wyposażenie do
prowadzenia działalności, (nagłośnienie,
oświetlenie, instrumenty muzyczne).
W  2002 r. pomieszczenia na piętrze zo-
stały przeznaczone na biura urzędu, na-
tomiast z pomieszczeń na parterze
korzystaliśmy wspólnie z urzędem. Mimo

Tomasz Mizgier
kierownik MGOKiR

ArletaWłodarczak
dyrektor MGOKiR
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Kultura okiem burmistrza

Panie burmistrzu, kiedy po raz pierw-
szy przyjechał pan do Murowanej Go-
śliny?

Przez Murowaną Goślinę przejeżdża-
łem niejednokrotnie już w latach dzie-
więćdziesiątych, jadąc do siostry do
Gdańska. W 2002 roku przyjechałem do
Murowanej Gośliny w sprawie zakupu
działki.
Jak odebrał pan to, co Murowana miała
do zaoferowania w sferze kulturalnej?

Można mówić dużo na temat braku in-
frastruktury, natomiast jeżeli chodzi
o  kulturę, to powiem szczerze, że Muro-
wana Goślina jest rozsławiona wśród
okolicznych miejscowości. Ośrodek Kul-
tury prężnie działa, chóry, orkiestra dę-
ta, imprezy sportowe, tak więc nasze
miasto kulturalnie stoi dość wysoko.
Czy jakaś impreza szczególnie panu
wpadła w oko?

Z pewnością Jarmark św. Jakuba oraz
festiwal Musica Sacra Musica Profana.
Gdyby odnośnie kultury w naszym mie-
ście miał pan od siebie coś zasugerować
lub zmienić, co by to było?

Według mnie oprócz imprez bezpłat-
nych, które funduje gmina, powinniśmy
iść również w imprezy komercyjne. Pró-
bą zainicjowania takiej tradycji będzie
koncert Macieja Maleńczuka. Koncert

PowstańcówWlkp i uważam, że długo nas
nie będzie stać na takie przedsięwzięcie.
Niemniej jednak będziemy chcieli zrewi-
talizować park miejski, żeby stał się miej-
scem wypoczynku dla mieszkańców. Mam
nadzieję, że uda mi się to zrobić w tej ka-
dencji.
Ktoś ostatnio zauważył, że pan jest
wszędzie! Podczas Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy był pan widziany
we wszystkich miejscach, w których od-
bywały się różne działania związane z tą
imprezą.

Poświęciłem na to cały dzień. Tak chcę
zorganizować pracę aby być w różnych
miejscach. Myślę, że ludzie tego oczeku-
ją i cieszą się z wizyty burmistrza. Dla
osób organizujących daną imprezę jest
ona bardzo ważna i myślę, że udział w niej
burmistrza daje im satysfakcję, honoru-
je się w ten sposób organizatorów, ludzi
z pasją.
Słowo "kryzys" jest wszechobecne. Do-
tyka ono wiele sfer życia publicznego
w  tym dotkliwie kulturę. Czy kultura
w  Murowanej Goślinie może czuć się
bezpiecznie?

Kultura w Murowanej Goślinie może
na tym poziomie czuć się bezpiecznie.
Moje stanowisko, co do widowisk histo-
rycznych i parku historycznego, jest chy-
ba wszystkim znane. Uważam, że nie
możemy zbyt dużych nakładów finanso-
wych przeznaczać na działalność jedne-
go typu. One mogą się odbywać
mniejszym nakładem kosztów, z mniej-
szym rozmachem. Natomiast budowę
parku historycznego uważam za wielki
błąd, coś nieekonomicznego i jestem te-
go przeciwnikiem. Jeśli jednak stowarzy-
szenie "Dzieje", czy jakiekolwiek inne
będzie miało znaczących sponsorów, to
jestem otwarty. Jeśli jednak cały ciężar
finansowy, czy jego większość miałby
spaść na gminę, to jestem temu przeciw-
ny.
Czy uda się panu odwiedzić wszystkie
zespoły podczas ich pokazów, koncer-
tów, spektakli?

Tak. Na pewno będę się starał!

biletowany bez wsparcia finansowego
gminy. Jedynie udostępnimy halę wido-
wiskowo-sportową za niewielką opłatą.
Czy to znaczy, że mieszkańcy Murowa-
nej Gośliny mogą spodziewać się wiel-
kich nazwisk artystycznej sceny polskiej
w naszym mieście?

Tak. Jeśli to się przyjmie, będzie do-
chodowe, bo wiadomo, że jak osoba pry-
watna to organizuje, to chce na tym
zarobić, to będę się starał, żeby w hali wi-
dowiskowo-sportowej organizować róż-
nego rodzaju koncerty. W Skokach tego
typu imprezy organizowane są od daw-
na i cieszą się wielkim powodzeniem.
Przeprowadzilibyśmy sondę wśród
mieszkańców, kogo chcieliby zobaczyć
i  usłyszeć w Murowanej Goślinie. Maciej
Maleńczuk, to artysta dla młodzieży i do-
rosłych. Spółka MG Sport planuje spro-
wadzić Biesiadę Śląską ale to dopiero
w  okolicach jesieni.
Czy imprezy, podczas których można
także usiąść przy piwku, również po-
winny się odbywać?

Nie wiem czy akurat na hali widowi-
skowo-sportowej /śmiech/. Będziemy or-
ganizować majówkę. Zmienimy trochę
formułę obchodów święta 3 maja. To po-
winno być radosne święto, niekoniecz-
nie polegające na spotkaniu się przed
pomnikiem. Można wtedy na stadionie
zorganizować festyn, dorośli mogą po-
siedzieć przy piwku, zaangażujemy na-
sze miejscowe zespoły artystyczne i na
specjalnie przygotowanej scenie będą
mogły się prezentować.
Aktualnie Ośrodek Kultury zmienił sie-
dzibę. Wiele razy był jednak poruszany
temat przystosowania na potrzeby
MGOKiR-u pomieszczeń w pałacu. Czy
w tym zakresie będą jeszcze podejmo-
wane jakieś kroki?

Tam gdzie Ośrodek Kultury został ak-
tualnie przeniesiony, tam już pozostanie.
Z dotychczasowej siedziby pozostanie do
dyspozycji MGOKiR-u największa sala.
Jeśli chodzi o pałac, to na chwilę obecną
jestem sceptyczny, ponieważ bardzo dłu-
go nie znajdziemy środków finansowych
na jego rewitalizację. Musielibyśmy mieć
duże wsparcie zewnętrzne aby temu
sprostać. Czeka nas przebudowa placu

Będąc ciekawym jak odbiera kulturę
w  Murowanej Goślinie nasz nowy bur-
mistrz Dariusz Urbański, postanowiłem
umówić się na spotkanie i dać tej cieka-
wości upust.

rozmawiał
Marcin Matuszewski
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Jest to impreza karnawałowa o tytule
"Bal miłośników tańca". Każdy może
w  nim uczestniczyć i nie jest on zare-
zerwowany wyłącznie dla osób świetnie
tańczących. Bal został nazwany w ten
sposób ze względu na to, że organizato-
rzy, czyli my - zespół folklorystyczny
"Goślinianie", jesteśmy miłośnikami tań-
ca. Dochód z  tych balów przeznaczony
jest na działalność zespołu. Każdy z nich
ma inny temat. Przerobiliśmy już całą
Polskę. Były Kaszuby, Wielkopolska,
Podhale, bal w Soplicowie. Z zagranicz-
nych mieliśmy bal latynoamerykański.
Pierwsze dwa bale nie miały tytułu. Były
one organizowane w remizie. Potem
przenieśliśmy się do auli Gimnazjum
przy ul. Mściszewskiej.

Skąd jednak pomysł na taką imprezę?
Otóż myśleliśmy jak zdobyć pieniądze na
szycie strojów, na wydatki niezbędne do
podwyższania jakości artystycznej i wi-
zualnej zespołu. I podczas takich roz-
myślań, pani Małgorzata Ślewczuk
powiedziała "A zróbmy bal!". Było to już
jedenaście lat temu.

Pierwszy bal odbył się pół roku po
zawiązaniu zespołu. Była to nieduża im-
preza. Głównie bawili się rodzice
uczestników. Rodzicami, którzy mnie
nieustannie wspierali, byli państwo
Krasnodębscy. Wspierała również
w  mniejszym lub większym stopniu
reszta rodziców, którzy na początku
angażowali się nawet w gotowanie. Nie
mieliśmy wtedy cateringu.
Na balach zawsze gra porządny zespół.

Zaczęliśmy od grupy Tomka Mizgiera
"Takt". Uświetniali bale trzykrotnie. Do
teraz zawsze są to "żywi" muzycy. Nie
interesują nas osoby typu "człowiek or-
kiestra".

Jedenasty bal miłośników tańca
Walentynki pod dachami Paryża

sprzęt AGD. Oprócz tego zakłady ko-
smetyczne fundują nam vouchery na
swoje usługi. Nagrody na pewno atrak-
cyjne!

Dbamy również o menu i oczywiście
tym razem będzie francuskie. Będzie
krem cebulowy z grzankami, roladki
z  dorsza w sosie śmietanowo-porowym,
roladki drobiowe z serem mozzarella
i  żurawiną w sosie cafe de paris, polę-
dwica wieprzowa pieczona na winie
w  sosie balsamicznym, bukiety surówek
i  warzyw gotowanych na maśle pod bu-
łeczką tartą. Na deser brzoskwinia z bitą
śmietaną, sosem czekoladowym. Cały
czas będzie dostępny stół z owocami,
z  pieczywem i kawą, herbatą do woli. Na
kolację dania na zimno: chruściki dro-
biowe z owocami, ruloniki schabowe
z  nadzieniem porzeczkowo-chrzano-
wym, mus z indyka z pistacjami, rolada
z  kurczaka z brokułami, tortilki z na-
dzieniem, muszle makaronowe nadzie-
wane owocami morza, deski serów,
bagietki i inne pieczywa. A śniadanie na
gorąco. Vol au vent jako dodatek do
barszczu czerwonego. Będzie się więc
można zabawić i najeść!

Koszt całej imprezy na parę, to 250
złotych. Zapraszam wszystkich aby ze-
chcieli wspomóc zespół bawiąc się. Ak-
tualnie szyjemy stroje dla grupy
najmłodszej. Chcemy również wyjechać
w Bieszczady na warsztaty artystyczne.

Zawsze trochę obawiam się o fre-
kwencję. Cóż, koszty muszą się zwrócić
a i zgodnie z ideą balu, zarobek być po-
winien. Im więcej osób, tym lepiej dla
zespołu. Chcemy zapewnić ludziom za-
bawę na jak najwyższym poziomie i przy
okazji pozyskać środki na rozwój zespo-
łu.

W tym roku bal "Walentynki pod da-
chami Paryża". Jak zwykle bal otworzy
zespół "Goślinianie", prosząc gości do
poloneza. Oprócz tego w tym roku
dziewczyny przygotowują kankana, któ-
ry zaistnieje około północy. Będzie rów-
nież walczyk pod niebem Paryża. Każda
grupa "Goślinian" oprócz tej najmłodszej,
będzie zaangażowana. Będzie również
quiz. Można kupić sobie pytanie, odpo-
wiedzieć na nie i wygrać ciekawe nagro-
dy. Nasi fundatorzy, to m.in. pan
Jarosław Dobrowolski, pani Grażyna Re-
jak, pani Mirka Wyszumirska, państwo
Kroteccy. W tym roku pan Jarosław Do-
browolski ufundował bardzo dobry

Zespół folklorystyczny "Goślinianie"

O historii balów karnawałowych
w  Murowanej Goślinie opowiada Ma-
rzenna Karbowska, założycielka zespo-
łu folklorystycznego "Goślinianie".

Brzmi smacznie i solidnie. Tym bardziej
wyjątkowo, że bal organizowany jest si-
łami naszego folklorystycznego zespo-
łu, o którywarto dbać!
Dbajmywięc, i bawmy się!
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Mateusz MJ Sibilski
...ćwierćwieczny artysta!

24 stycznia 2015 roku w Muzeum Ar-
chidiecezjalnym w Poznaniu odbył się
doroczny koncert karnawałowy Po-
znańskiego Chóru Kameralnego "Fer-
mata", połączony z  jubileuszem 25 lat
jego istnienia, oraz jubileuszem 25-lecia
pracy artystycznej jego dyrygenta, a  nam
wszystkim dobrze znanego, rodzimego
artysty, Mateusza MJ Sibilskiego.

odpowiedzialnością mogę stwierdzić, a  na
Solnej byłem wtedy już od jedenastu lat,
że wcześniej takich koncertów nie było.
Przy okazji właśnie tego koncertu posta-
nowiłem datować początek mojej arty-
stycznej działalności właśnie na 19  grudnia
1989 roku. Natomiast w marcu 1990 od-
był się pierwszy koncert nowej formacji,
która nazywała się już wtedy Poznański
Chór Kameralny Fermata.

W tej chwili mówię moim studentom,
że marzenia trzeba mieć. Trzeba robić
naprawdę wiele, aby tym marzeniom się
poświęcić. Trzeba niekiedy przeorgani-
zować swoje priorytety aby móc te ma-
rzenia realizować. W przeciwieństwie do
wielu moich znakomitych kolegów i ko-
leżanek, mnie się udaje żyć z tego, że je-
stem muzykiem. Nie muszę, na przyklad,
pracować w biurze podatkowym aby się
utrzymać, a przy okazji sobie troszkę
dyryguję. Byłoby to dla mnie ogromnie
deprymujące i niepełne. Nie ptrafiłbym
chyba wtedy mówić o sobie, że jestem
muzykiem.

Gdybym powiedział, że jestem
zadowolony z tych dwudziestu pięciu lat,
to myślę, że moja wypowiedź powinna
mieć tytuł "Zakończenie działalności...".
Biorąc pod uwagę życzenia, które do nas
docierały i mówiły o tym, że najlepsze
jubileusze, to takie, które nie kończą, a są
przyczynkiem do dalszego rozwoju, to ja
właśnie tak to traktuję. Jest jeszcze sporo
rzeczy, które chciałbym w życiu zrobić.
Mam w każdym razie marzenia.

nastrój. Chciałem też aby były to utwory,
które zaistniały w repertuarze chóru
w  ciągu tych dwudziestu pięciu lat. Wy-
jątek stanowił film zaprezentowany na
początku koncertu, film z nagraną "Sta-
rą kolędą" Feliksa Nowowiejskiego.

19 grudnia 1989 roku odbył się kon-
cert, w którym po raz pierwszy wziąłem
udział jako dyrygent. No... powiedzmy
sobie szczerze - osoba prowadząca. Mo-
je kompetencje jako dyrygenta nie były
jeszcze wtedy wystarczające aby się nim
tytułować. Wraz z moim przyjacielem
Piotrem Trojanowskim, zostaliśmy za-
chęceni aby w harmonii jazzowej opra-
cować kolędy. Aparatem wykonawczym
w tym wypadku miał się stać zespół wo-
kalny: sopran, alt, tenor, bas. Chcieliśmy
usłyszeć efekty naszej pracy nie tylko
w  naszym gronie, przy pianinie ale rów-
nież na koncercie. W ten sposób po-
wstała idea koncertu. Miałem wtedy
siedemnaście lat. Dyrygentura, jako za-
wód wykonywany, chodziła już za mną
dłuższy czas. Stałem się liderem tej gru-
py i z pewnością pomogły mi w tym już
wcześniej ujawnione zdolności organi-
zatorskie. Namówiliśmy więc chór żeń-
ski z dołączoną przez nas grupą męską
na wykonanie opracowanych przez nas
kolęd wraz z kilkoma kolędami w opra-
cowaniach tradycyjnych. Śmiem twier-
dzić, że ówczesny koncert był swego
rodzaju zaczynem tego co do dziś sie
dzieje. Nadal w liceum muzycznym
w  Poznaniu odbywa się w grudniu
koncert gwiazdkowy. Nie czuję się ojcem
tej tradycji, bo uważam, że tych ojców to
jest w tym wypadku wielu. Jednak z pełną

Bardzo nas ucieszyło, że na koncercie
pojawiła się silna reprezentacja z Muro-
wanej Gośliny. Zaszczycił nas swoją ob-
necnością pan burmistrz Dariusz
Urbański, pojawiła się pani dyrektor
Ośrodka Kultury Arleta Włodarczak,
z  ramienia Starostwa Powiatowego pan
Jarosław Dobrowolski. Wśród takiego
towarzystwa oraz wielu listów gratula-
cyjnych poczuliśmy się niezwykle doce-
nieni i uhonorowani.
Sam koncert miał charakter lekki, roz-

rywkowy, aby wpisać się w karnawałowy Mateusz MJ Sibilski

Mateusz MJ Sibilski rzucił na coś okiem...
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Jakiś czas temu obiecałem Klubowi Se-
niora z Osiedla Zielone Wzgórza, że ka-
pela "Swoja Wiara" przynajmniej raz w  roku
wystąpi specjalnie dla nich. Porozmawia-
łem z członkami zespołu. Oczywiście
wszyscy się zgodzili.

Na koncercie była pełna sala. Ludzie
bawili się rewelacyjnie zarówno przy na-
szych piosenkach jak i przy piosenkach
zepsołu "Una Canto". A skąd "Una Canto"?
Oni zaprosili nas kiedyś na fajny, wspól-
ny występ. Dogadałem się z Małgosią
Ślewczuk i wraz z nami wystąpili śpiewa-
jąc kilka piosenek z minionych lat. Nie-
stety tym razem koledzy z kapeli zakazali
mi dużo gadać. Zagadywałem o tyle o ile.
Normalnie staram się zdecydowanie wię-
cej! Zawsze przygotowuję się do takiego
zagadywania. Mam swój scenariusz. Na
ten występ przygotowałem akurat parę
nowych rzeczy, żeby to nie było oklepa-
ne. Wiadomo, że jak się gra kilka razy
w  Murowanej Goślinie, to ktoś już wcze-
śniej mógł usłyszeć jeden, drugi czy trze-
ci żarcik. W tym wypadku większość była
nowych. Sądzę, że tego typu koncerty mo-
gą pojawiać się z coroczną regularnością.
Zobaczymy jak to wypali. Jesteśmy otwar-
ci na każdą współpracę, tym bardziej,

Nie tylko dla seniorów!
że dostaliśmy od "Goślińskich Chabrów"
ponowne zaproszenie na dwie imprezy,
które są przez nich organizowane. Mam
nadzieję, że uda się aby w przyszłym ro-
ku na podobnym koncercie wystąpiły z
nami właśnie Goślińskie Chabry.

Po raz pierwszy na tegorocznym kon-
cercie, przed murowańską publicznością
wystąpili nasi "trąbkarze". Stworzyli taki
duet trąbek. Darek i Mietek bardzo faj-
nie się zaprezentowali! Uprosiłem ich,
żeby zagrali tylko dwie piosenki, ponie-
waż w swoim repertuarze mają ich
znacznie więcej. I tak koncert trwał po-
nad dwie godziny! Podejrzewam, że gdy-
byśmy nie pilnowali czasu, to publiczność
dalej słuchałaby i dobrze bawiła. Ale by-
ło to już trochę długo i nie chciałem
przynudzać.

25 stycznia w sali Klubu Osiedlowe-
go na Zielonych Wzgórzach kapela
"Swoja wiara" oraz zespół wokalny "Una
Canto" zafundował wspaniałą rozrywkę
...nie tylko seniorom! Publiczność przy-
bywała długo przed rozpoczęciem im-
prezy, a  w momencie jej rozpoczęcia sala
była zapełniona. Relacje naocznych
świadków zdarzenia mówią jednoznacz-
nie - było warto tam być!

Zbyszek Bitner - jeden z dyrektorów
kapeli...

A co na temat koncertu sądzą panie
z GoślińskichChabrów: BożenaRydzyńska
i Krystyna Kijanowska? Obie prześcigały
się wwypowiedziach...

Zbigniew Bitner

B.R. - Na koncercie rzeczywiście nie by-
li tylko seniorzy. Były i dzieci i młodzież!
Było wspaniale. Bardzo ładnie śpiewały
solistki. Pan Zbyeszek przechodził same-
go siebie. Sypał kawałami!
K.K. - Dwie godziny i dziesięć minut.
B.R. - Trudno się było rozejść! Publicz-
ność włączała się do śpiewu. Czasem na-
wet zagłuszali artystów! Jeden pan, to jak
solista śpiewał!
K.K. - Ja też śpiewałam cały czas!
B.R. - A ten pan miał ładny głos. Nadawał
się do śpiewania!
K.K. - Wszystkei miejsca były zajęte i na-
wet dostawiali krzesła!

Wiórki - Kulturki

17 stycznia 2015 Chór Dziecięcy "Can-
zona" pod dyrekcją AdriannyWtorkowskiej-
Kubińskiej, wziął udział w  X  Jubileuszowym
Konkursie Kolęd i  Pastorałek w Chełmnie.
W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział
dwadzieścia dwa chóry z całej Polski. Jury
podkreślało wysoki poziom zaprezentowa-
ny przez uczestników konkursu.
Dobry występ zapewnił Canzonie srebrny
dyplom oraz puchar ufundowany przez wi-
cestarostę chełmińskiego Wojciecha Biń-
czyka.

Od 2 do 8 stycznia 2015 Chór Dziecięcy
"Canzona" przebywał we Francji. Celem
wyjazdu było nawiązanie współpracy
z  chórem dziecięcym Collegu im. A. Camus
w Yvetot. W drodze do partnerskiego mia-
sta Murowanej Gośliny, chórzyści mieli
okazję zwiedzić Paryż.

Francuski chór przyjął Canzonę z otwar-
tymi ramionami, goszcząc jego uczestni-
ków w swoich domach, co sprzyjało
nawiązywaniu przyjaźni między chórzy-
stami. W Collegu w Yvetot odbyły się
warsztaty chóralne, prowadzone przez dy-
rygentów Mathiasa Chartona i Adriannę
Wtorkowską-Kubińską, których zwieńcze-
niem były dwa koncerty wykonane wspól-
nie przez oba chóry w kościele
w  Allouville-Bellefosse, oraz w Konserwa-
torium Muzycznym wYvetot.
Chór "Canzona" został również zaproszo-
ny na spotkanie z władzami miasta Yvetot.

W Ratuszu Miejskim mer tego miasta
w  swojej przemowie bardzo gorąco powitał
chórzystów, ciesząc się z nawiązania
współpracy. Wyraził nadzieję na kolejne
wspólne projekty muzyczne chórów. Pod-
czas spotkania, "Canzona" dała specjalny
koncert dedykowany władzom miasta Yve-
tot.

Ciekawym punktem pobytu była możli-
wość zwiedzenia wybrzeży Normandii oraz
przepięknego miasta Rouen.
Wyjazd zakończył się owocnie. Chór
z  Francji przyjął zaproszenie na VIII edy-
cję Międzynarodowego Festiwalu Chóral-
nego im. ks. Edmunda Szymańskiego.

"Goślińskie Chabry" z pewnością na brak
artystycznych działań narzekać nie mogą.
W swoim repertuarze mają utwory, rzec
można "od Sasa do lasa". I to umożliwia im
udział w imprezach wszelakich. I  tak
31  stycznia br. zespół pojechał do Lubasza
na III Lubaski Przegląd Zespołów Śpiewa-
czych Seniorów "Hej Kolęda, Kolęda!".
W  przeglądzie wzięło udział szesnaście ze-
społów z  różnych stron Wielkopolski. "Go-
ślińskie Chabry" wystąpiły tam po raz
pierwszy i  zgodnie z tym co usłyszały po wy-
stępie, zrobiły piorunujące wrażenie. Nie-
znany repertuar kolędowy wzbudził wśród
goszczących na imprezie ogromne zainte-
resowanie. Na pochwałę zasługuje świetna
organizacja imprezy. Wszystkie zespoły mia-
ły swoich opiekunów. Jadła i picia nie bra-
kło ani przez chwilę. Ani przez chwilę nie
było też wątpliwości, że... Chabry tam wrócą!



Twarze Goślińskiej
Kultury

Polecane przez
Dionizę Boch

Nie jesteś z Murowanej Gośliny...
Urodziłam się w Koziegłowach i miesz-

kam tam od szesnastu lat.
WMurowanej Goślinie realizujesz swo-
ją pasję, czy spalasz energię?

Jadąc do Murowanej Gośliny nie wie-
działam co mnie czeka, wstąpiłam do ze-
społu i... zaczęła się pasja.
Jak długo to już trwa?

Od 2006 roku. Zaczęłam jako mała
dziewczynka. Już taka mała nie jestem.
Pani Marzenna Karbowska nie oszczę-
dza swoich tancerzy. Mimo to jesteś w
zespole. Co najbardziej pociąga Cię w
pracy z tą grupą?

Najbardziej podoba mi się to, że będąc
grupą tworzymy sztukę. Możemy poka-
zać się ludziom. To jest cudowne gdy lu-
dziom podoba się to co im prezentujemy.
Masz jakiś swój ulubiony taniec?

Bardziej region. Lubię tańce kaszubskie.
Masz jakieś plany na przyszłość zwią-
zane z tańcem?

Bardzo chciałabym realizować moją
pasję w przyszłości. niekoniecznie zawo-
dowo ale dla przyjemności.
WMurowanej Goślinie?

Myślałam o Poznaniu ale... co do

Murowanej, to na pewno będę zawsze
wierna "Goślinianom".
Wiem, że oprócz tańca masz jeszcze in-
ne pasje.
Tak. Ostatnio odkryłam w sobie nową

pasję - tworzenie filmów. Oprócz tego
lubię malować. Czuję się artystyczną duszą.
Masz już jakiś film na swoim koncie?
Tak. Ostatnio wraz z grupą zrobiliśmy

film o Powstaniu Wielkopolskim, za któ-
ry zdobyliśmy pierwszą nagrodę.
Oprócz tego malujesz. Pokazujesz swo-
je prace, czy na razie są chowane w ta-
jemnicy przed światem?
Na razie są chowane albo rozdawane

rodzinie. Może kiedyś się pochwalę.
Czyli możliwa wystawa w Ratuszu na
ZielonychWzgórzach!
Może kiedyś. /śmiech/

Podróże.
To pasja, którą zaszczepili we mnie ro-

dzice. Od dziecka z nimi podróżuję. Spra-
wia mi to ogromną przyjemność.
Gdzie ostatnio byłaś?

Ostatnio byliśmy na Cyprze. Niedługo
planujemy Azję.
Całą?!

Nie, nie całą! Indie, Dubai...
Zakwaterowanie w hotelu siedmio-
gwiazdkowym!

Niekoniecznie. Tata organizując wy-
jazdy nie zdradza za wiele, ale ufam mu
i na pewno nie będziemy spać pod ław-
ką w  parku.
Wyjazd dla Ciebie szczególny.

Wyjazd z "Goślinianami"! Wyjazd na
Węgry. Było cudownie! Ludzie odbierali
nasz taniec entuzjastycznie.

Rozmawiał
Marcin Matuszewski

Piosenka o porcelanie

Obcowanie z rzeczami skłania czło-
wieka do refleksji o czasie i przemijaniu,
unicestwieniu, zniszczeniu. Przedmioty
pozornie tylko są głównym tematem
wiersza Czesława Miłosza. Chyba waż-
niejszy jest temat stosunku człowieka do
przemijania, bo zarówno i  ludzie,
i  przedmioty nie wygrywają z wiernością
- jak to ujął Miłosz - z tym, że "żadnej o
nich pamięci".
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D. B.

Różowe moje spodenki,
kwieciste fi l iżanki,
leżące na brzegu rzeczki
tam kędy przeszły tanki.
Wietrzyk nad wami polata,
puchy z pierzyny roni,
na czarny ślad opada
złamanej cień jabłoni.
Ziemia, gdzie spojrzysz, zasłana
bryzgami kruchej piany.
Niczego mi proszę pana
tak nie żal jak porcelany.

Zaledwie wstanie jutrzenka
ponad widnokrąg płaski
słychać gdzie ziemia stęka
maleńkich spodeczków trzaski.
Sny majstrów drogocenne,
pióra zamarzłych łabędzi
idą w ruczaje podziemne
i żadnej o nich pamięci.
Więc ledwo zerwę się z rana
mijam to zadumany.
Niczego mi proszę pana
tak nie żal jak porcelany.

Równina do brzegu słońca
miazgą skorupek pokryta.
Och warstwa rześko chrupiąca
pod mymi butami zgrzyta.
O świecidełka wy płone
co radowałyście barwą
teraz ach zaplamione
brzydką zakrzepłą farbą.
Leżą na świeżych kurhanach
uszka i denka i dzbany.
Niczego mi proszę pana
tak nie żal jak porcelany.

Czy warto więc za wszelką cenę
gromadzić wokół siebie przedmioty, na
które nas często nie stać?
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Dość osobliwa to rozmowa. Twarze
Goślińskiej Kultury, a tu ktoś spoza Mu-
rowanej... Bo Zosia z pewnością taką
twarzą jest. W zespole "Goślinianie" Ma-
rzenny Karbowskiej, tańczy już od wie-
lu lat.
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"Kwartet dla czterech aktorów"
reż. Marcin Matuszewski

Spektakl o charakterze... niekon-
wencjonalnym. Wymagający od aktorów
nie tylko umiejętności improwizacji
i  grania skrajnymi emocjami, ale także
dobrej kondycji fizycznej. Próby prze-
biegały bardzo intensywnie i niejedno-
krotnie były bardzo wyczerpujące. Ale
radość z  zaprezentowania tej kultowej
sztuki była ogromna.

Po wielu latach od pierwszej fascy-
nacji "Kwartetem..." odnalazłem w mo-
ich wspaniałych, zdolnych aktorach
osoby, które mogły podołać temu
karkołomnemu wyzwaniu. Mimo iz wy-
strzegam się porównań do wykonania,
dla mnie, wzorcowego, mogę zaznaczyć
z czystym sumieniem, że trzech wspa-
niałych ludzi: Michał Pawłowski, Karol
Izert i Jakub Karpisiak, odnaleźli się
w  tym specyficznym świecie Bogusława
Schaeffera doskonale. Serdecznie za-
praszam Państwa na kolejne prezenta-
cje "Kwartetu dla czterech aktorów"!

Michał Pawłowski
Na początku praca nad "Kwartetem..."

nie podobała mi się za bardzo. Wygląda-
ło to dziwnie. Dopóki nie zaczęliśmy grać
tej sztuki w całości to w ogóle to dla mnie
nie wyglądało /śmiech/. Niestety fakt, że
pojawiam się na próbach co dwa tygo-
dnie, spowalniał pracę. Tekstu uczyłem
się w zasadzie wyłącznie na próbach. Gdy
zagraliśmy spektakl, sam byłem nim za-
skoczony. Po prostu podobało mi się, że
w tym grałem. Niekoniecznie jak grałem,
ale w ogóle, że wziąłem w tym udział. Co
jak co, ale muszę Schaeffera... pochwa-
lić. Mam nadzieję, że udało nam się po-
kazać tę sztukę choć w połowie tak
atrakcyjnie jak zrobił to pierwszy, wzor-
cowy skład.

Karol Izert
Jeśli chodzi o "Kwartet..." Bogusława

Schaeffera, to... Marcin poprosił mnie,
żebym coś na ten temat powiedział.
Chciałbym więc powiedzieć, że z mojej
strony... coś na ten temat. Dziękuję!
Jakub Karpisiak

Dla mnie był to spektakl wyjątkowy,
ponieważ był pierwszym, na którym da-
wałem z siebie sto dziesięć procent, po-
nieważ szalenie mi się podobał. To była
czysta przyjemność grać w tak zacnym
gronie, tak zacną sztukę! No i bardzo do-
bre były jabłka. Może... zmieniłbym je na
gruszki, bo gruszki też bardzo lubię. Po-
za tym zawsze marzyłem, żeby grzebać
w kieszeniach naszego prowadzącego. Po
tylu latach nasze relacje się nad wyraz...
zawęźliły.

Marcin Matuszewski
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"Kwartet dla czterech aktorów"

SPEKTAKLE
kwiecień / maj
cena biletu: 8 złotych

Terminy spektakli zostaną podane
w  kolejnym numerze informatora

TELEDYSK
wykonanie: teatrzyk "Zielona Goś"
premiera: 26 stycznia 2015

Materiał dostępny w serwisie Youtube
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20 marca spektakl zaprezentowany zostanie
w Domu Kultury "SOKÓŁ" w Czerwonaku o godzinie 19:30




