
Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer informatora kulturalnego. Znajdą Pańwstwo w nim relacje
z  imprez, wywiady, a także zapowiedzi naszych propozycji. Nasz informator powstałz myślą o twórcach,
animatorach i przede wszystkim odbiorcach. Chcemy, aby na naszych łamach możliwa była wymiana
idei i inspiracji, aby Państwo współtworzyli życie kulturalne w naszej gminie. Jesteśmy otwarci na
Wasze propozycje. Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyniesie dobre efekty dla szeroko pojętej kultury.

Arleta Włodarczakdyrektor MGOKiRw Murowanej Goślinie

Po co nam Jarmark?
odpowiada Arleta Włodarczak

Po co nam Jarmark?
Na pomysł Jarmarku, dziesięć lat te-
mu, wpadł reżyser Robert Skolmow-
ski. Założeniem było zastąpienie Dni
Miasta imprezą na wysokim pozio-
mie, która nie tylko bawi, ale także
edukuje. Myślę, że ta forma święta
miasta, które jest również związane
z  Odpustem w  naszej parafii, jest
lepsza i ciekawsza. Kontynuujemy
pomysł pana Skolmowskiego. Zawsze
jest rewelacyjna scenografia
i  program artystyczny w klimacie
hasła jarmarku.
Czy ludzie dobrze reagują na tema-
tykę Jarmarku, co roku inną?
Rozmawiając z ludźmi okazuje się, że
wielu z nich uważa, że najlepsze były
te pierwsze Jarmarki. I pojawiają się
pytania: czy uważają tak, że były naj-
lepsze, bo po prostu pierwsze, czy
faktycznie były najlepsze? Przez ile lat
będziemy w  stanie proponować
mieszkańcom nowe tematy? Czy za
dwa, trzy lata formuła imprezy się nie
wyczerpie?

W zasadzie kilkusetletnie tradycje
jarmarków w innych miastach, jak
Gdańsk czy Poznań mówią o tym, że
formuła nigdy się nie wyczerpie.
Czy na Jarmarku musi być gwiaz-
da?
Staramy się zapewnić ciekawy
program artystyczny przez cały
jarmark, a wieczorem tradycyjnie
jest koncert gwiazdy. Tym razem był
to zespół Żuki. Nie mówimy o arty-
ście za 50 tys. tylko za 12 tys. złotych.
Takie mamy możliwości.
Wysokość gaży świadczy o pozio-
mie artystycznym?
Absolutnie nie! Mnie szkoda byłoby
wydać 50 tys. na jeden zespół o  wy-
górowanych wymaganiach. To prawie
cały budżet jarmarku.
Jarmark to ciężka praca?
Jarmark jest naszą największą
imrpezą plenerową. Najgorszy jest
czas pracy. Wszyscy pracujemy od
świtu do nocy. W tym roku
dodatkowym utrudnieniem były

tropikalne temperatury. Odpowia-
damy nie tylko za stronę artystyczną,
ale za całokształt imprezy. To duże
wyzwanie logistyczne. W  organiza-
cję Jarmarku włączają się też: Cari-
tas, HDK PCK Gośliniacy, Kurkowe
Bractwo Strzeleckie.
A  co w  przyszłym roku?
Tegoroczny jarmark spotkał się
z  krytycznymi ocenami w lokalnej
prasie i na forum UMiG. Wiem, że
nigdy nie zadowolimy wszystkich,
ale wypowiedź: "Jednym słowem
porażka, nuda, komuno wróć" nas
organizatorów boli. Na szczęście były
też pozytywne opinie wyrażane
w  bezpośrednich rozmowach. To dla
nas budujące. Zwracam się z prośbą
do mieszkańców o wyrażanie opinii,
a także przysyłanie propozycji
tematu przyszłorocznego jarmarku
na adres mailowy.
dom.kultury@murowana-goslina.pl

pytał Marcin Matuszewski

Podczas Jarmarku zwiedzający mogli podziwiać zabytkowe samochody
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Czy można sięgnąć po coś więcej
niż złoto?

Gdy chciwość ogarnia
bezgranicznie, jak daleko można

się posunąć?
Co jest silniejsze

od największego łotrostwa,
od największej chciwości?

występują:
Karol Izert

Magdalena Bartczak
Kuba Karpisiak
Lynn Kucharczyk
Julia Brońska

Karolina Mroczek
ErykWalkowiak
Cyprian Szornak
Martyna Wojtera

W Murowanej Goślinie kultura
dobrze się ma. Nie ma jednak do
końca gdzie się podziać...
To  pierwszy powód, dla którego
powstaje "Scena Cegiełka". Skupienie
w  jednym miejscu działań teatral-
nych, muzycznych, na zasadzie
sceny repertuarowej. Drugi powód,
to próba zaprzestania realizacji
"tekturowych" prezentacji. Pod tą
nazwą ukryłem produkcje, które ze
względu na brak pieniędzy realizuje
się tzw. półśrodkami, nietrwałą
scenografią czy sztukowanymi ko-
stiumami. Scena Cegiełka ma zacząć
zarabiać na siebie.

Każdy spektakl czy koncert będzie
biletowany, a pieniądze przezna-
czone na zakup kostiumów, reali-
zację scenografii, czy w końcu,
na  "ocieplenie" sali Sceny, czyli za-
kup nagłośnienia, świateł, krzeseł
dla widowni, elementów nadających
tzw. "klimat"...
Trzecim powodem jest zapotrze-
bowanie na udział w wydarzeniach
kuturalnych oraz na współtworze-
nie kultury naszego miasta. Ludzie
chętnie uczestniczą w różnego ro-
dzaju projektach jako artyści i jako
widzowie. Ten obustronny poten-
cjał należy dobrze wykorzystać.
Dlatego właśnie trzeba proponować
spektakle i koncerty na jak naj-
wyższym poziomie.

Chciałbym, aby Scena Cegiełka
była również kojarzona z  działania-
mi wspierającymi tych potrzebują-
cych z naszego miasta, gminy.
Pomysłem jest, aby wybrać co roku
jeden tytuł z repertuaru
Sceny  Cegiełka, który byłby

grany w danym sezonie kilka lub
kilkanaście razy, zarabiał na rzecz
osoby lub organizacji z naszej
Gminy, która takiej pomocy fi-
nansowej potrzebuje. Wtedy bilety
na  wytypowany spektakl by-
łyby  droższe, a całość zbieranej
przez sezon kwoty przeznaczona
właśnie na konkretny cel. Mam
nadzieję, że formalnie uda się ten
pomysł zrealizować i ludzie bawiąc
się na spektaklach czy filmach
będą przy okazji pomagali po-
trzebującym.

W ciągu ostatnich miesięcy kiedy
idea Sceny Cegiełka krystalizowała
się, powstało wiele pomysłów
spektakli i koncertów, które, mam
nadzieję, uda się urzeczywistnić.
Mieszkańcy będą mieli coraz
większy wybór w kulturalnej ofer-
cie Murowanej Gośliny. SC działać
będzie pod doskonałą egidą MGO-
KiR w Murowanej Goślinie. Z tego,
proszę mi wierzyć, mogą się uro-
dzić tylko dobre rzeczy...

Czym jest Scena Cegiełka?
opowiada Marcin Matuszewski

Repertuar na wrzesień 2013

DominusDominus
2288 wwrrzzeeśśnniiaa 22001133 -- gg.. 11 11 :: 0000 -- NNoowwyy RRyynneekk 2299 wwrrzzeeśśnniiaa 22001133 -- podczas Folkowej Jesieni

"Wióry z Kultury" nr 1 (01/2013)2



Widownia dopisuje zawsze. Ale są-
siedztwo Murowanej Gośliny po-
winno sprawić, że publiczności
będzie kilka razy więcej niż przygo-
towanych miejsc...
Tak powinno być. Jest z pewnością
więcej osób przyjezdnych niż miesz-
kańców naszej Gminy. Jednak od
dwóch lat sytuacja zaczyna się po-
prawiać na korzyść naszych miesz-
kańców. Mimo wszystko nie wiem
czym to jest spowodowane. Odległo-
ścią? W dzisiejszych czasach to
przecież nie problem.

Nie wiem czy to aż tak wiele poświę-
cić dwa sobotnie wieczory, aby ode-
rwać się od codzienności?
W tym roku Festiwal otrzymał pa-
tronat prof. Stefana Stuligrosza.
W ciągu jedenastu lat trwania Festi-
walu, co było absolutnie niezamie-
rzone, artyści występujący
na  festiwalowej scenie, to byli
uczniowie prof. Stefana Stuligrosza.
Jego marzeniem było to, aby roz-
śpiewać Wielkopolan. Do dzisiaj or-
ganizowane są jeszcze śpiewanki dla
mieszkańców Poznania, które profe-
sor prowadził wcześniej osobiście.
Festiwal mimochodem kontynuuje
dzieło pana profesora. Takie nazwi-
sko to oczywiście zaszczyt ale przede
wszystkim zobowiązanie do jeszcze
cięższej pracy.

Dyrektor Sacra Dyrektor Profana
odpowiada Agnieszka Szymańska-Wojtera

Czy Festiwal Musica Sacra Musica
Profana, to powód do dumy?
Oczywiście! Przez 11 lat Festiwal
wyrobił sobie markę. Udało nam się
połączyć amatorski ruch artystyczny
z zawodowym. To było początkowe
założenie Festiwalu. Czasem zaciera
się różnica pomiędzy zawodow-
stwem, a amatorstwem. Nie raz
w  odbiorze publiczności lepiej pre-
zentowali się amatorzy, a nie profe-
sjonaliści.
Festiwal magiczny - każdy widzi.
Ale co tę magię wywołuje?
Magiczne jest miejsce. Drewniany
kościółek, teren wokół niego...
a  przede wszystkim ludzie! Miesz-
kańcy Długiej Gośliny, wśród któ-
rych nie można pominąć księdza
proboszcza Piotra Skoczylasa, który
gości Festiwal w progach swojej Pa-
rafii. Poza tym strażacy, pracownicy
Szkoły Podstawowej w Długiej
Goślinie, Koło Gospodyń Wiejskich,
Pan Sołtys, który trzyma nad
wszystkim pieczę.
Co jest największą bolączką dyrek-
tora Festiwalu?
Wielkie marzenia, kto mógłby
na  Festiwalu wystąpić. Te marzenia
trzeba potem dostosowywać do  wa-
runków finansowych. Jednak co się
odwlecze, to nie uciecze. Zawsze
marzyliśmy o  grupie MoCarta. Po
jakimś czasie grupa zawitała do
Długiej Gośliny na Festiwal. Tak było
z Affabre Concinui, Konstantym
Andrzejem Kulką... Miał być Marek
Torzewski. W  tym roku wystąpił.
Myślę, że powoli marzenia się
spełniają.

Czy poprzeczka nie jest podniesiona
zbyt wysoko?
Ludzie myślą, że jeśli na koncercie
nie pojawi się jakaś bardzo znana
aktualnie osoba, to wartość arty-
styczna koncertu spada. Co roku Fe-
stiwal udowadnia, że jest inaczej.
Wystarczy sprawdzić. A poprzeczkę
przeskoczymy.
A jakie marzenia teraz?
Wiele razy po koncercie finałowym
ludzie zadają pytanie "A kto przyje-
dzie za rok?" Cóż, nie należy się
za  bardzo rozkręcać /śmiech/. W  ma-
rzeniach nasz Festiwal jest wypeł-
niony co najmniej na trzy, cztery lata
do przodu. Nie zawsze się udaje,
dlatego nie zapowiadamy, tylko za-
praszamy. Zapewniamy, że  Festiwal
na pewno za rok się odbędzie, ale
artyści niech będą niespodzianką.
Jesteś zadowolona z koncertów te-
gorocznych?
Bardzo! Przekornie napisałam, że je-
denastka w numerologii, to liczba
mistrzowska. Jestem pewna, że
te  koncerty rangę mistrzowską spo-
kojnie osiągnęły. Koncerty nadzwy-
czajne, na pewno na długo zapadną
w pamięci słuchaczy. Ogromne
wrażenie na słuchaczach wywarła
Msza kreolska w wykonaniu
Kicińskiego Chóru Mieszanego Arsis
z zespołem Puento Latino. Do łez
festiwalową publiczność rozbawili
soliści Teatru Muzycznego
z  Poznania. I spełniły się w zasadzie
trzy marzenia. Wystąpiły Poznańskie
Słowiki, Marek , a osobiście gratulo-
wał osiągnięć pomysłodawca Festi-
walu pan Robert Skolmowski.

pytał Marcin Matuszewski

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej
Poznańskie Słowiki Chór KameralnyARSIS oraz zespół PUENTO LATINO
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To było 13 lipca. Wtedy właśnie odbył się po raz
trzeci przegląd organizowany przez MGOKiR oraz
zespół wokalny Goślińskie Chabry.

W Przeglądzie wzięło udział dziesięć zespołów.
Przyjechali do nas goście z Kleszczewa, Dusznik,
Cerekwicy, Kostrzyna, Swarzędza i Budzynia. Z na-
szej gminy udział, oprócz gospodarzy, wzięły trzy
zespoły: Una Canto z Długiej Gośliny, Goślinianka
oraz kapela Swoja Wiara.

Po mszy św. celebrowanej przez księdza wikarego
Mariusza Koronowskiego, w barwnym korowodzie
zespoły przeszły do Auli Gimnazjum nr 1, gdzie
odbyła się biesiada muzyczna. Koncert był okazją do
wysłuchania i wspólnego śpiewu piosenek z różnych
okolic Polski. Był to też dobry pretekst, aby zabawić
się również tanecznie.

Impreza na długo pozostanie w pamięci, a my już
czekamy na edycję przyszłoroczną!

III Przegląd
Zespołów Śpiewaczych

Grupa została utworzona w 2008 roku z absolwen-
tów teatrzyku dziecięcego Zielona Goś.
Pierwszym spektaklem była historia o dziecięcej sa-
motności "Jedynak". Spektakl został bardzo ciepło przy-
jęty na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych DZIATWAw Łodzi w 2009 roku.
Spektakl określił charakter artystyczny grupy na przy-
szłe lata - bez słowa. "Jedynak" oraz dwa kolejne "Mebel"
i "Dominus" są spektaklami ruchu. Nie pojawiają się
w  nich słowa, a jedynie kolor, ruch i światło.

Aktualnie grupa przygotowuje wznowienie spektaklu
"Przedział", który wiele lat temu wykonywany był przez
ich starszych kolegów z teatru Gang Marcina. "Przedział"
łamie konwencję "bez słowa", gdyż na słowie jest oparty,
ale górę wzięła tutaj dbałość o pielęgnowanie teatralne-
go dorobku goślińskiej kultury.

W związku z personalnymi zawirowaniami w teatrze
Gang Marcina uczestnicy teatru Karamba wspomagają
także Gang w kontynuacji spektaklu "Sejf", którego pre-
miera miała miejsce w ubiegłym sezonie artystycznym.
Powstająca we wrześniu Scena Cegiełka sprawi, że teatr
Karamba będzie najbardziej zapracowaną teatralnie
grupą z naszego miasta.

Teatr KARAMBA

BOŻENA RYDZYŃSKA

MARCIN MATUSZEWSKI

Informator Kulturalny MGOKiR w Murowanej Goślinie
"Wióry z Kultury"
Redaktor Naczelny: Marcin Matuszewski
Wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

w Murowanej Goślinie ul. Poznańska 16
62-095 Murowana Goślina

telefon: 618 122 120, 618 113 080
mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

www.domkultury.murowana-goslina.pl

ZespółWokalny GOŚLIŃSKIE CHABRY

KARAMBA na "Dziatwie" w Łodzi -2009
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CCoo ttaamm ww MMGGOOKKiiRR ??
zapowiedzi imprez na wrzesień 2013
2-30 IX Wystawa fotograficzna Klubu Murowane Foto sala MGOKiR

7 IX / g.15:00 Dożynki Gminne Białężyn

11 IX / g.17:00 Wernisaż poplenerowej wystawy VII hotelik
Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego Rozmaitości
Puszcza Zielonka 2013 "Światło i czas" (Pławno 17)

29 IX / g.14:00 "VIII Foklowa Jesień" - zlot zespołów Teren przy
flażoletowych remizie OSP

w Białężynie

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"




