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"Goślinianie" są dla Ciebie wszystkim?
Co przez to rozumiesz?
Było moim marzeniem założenie takiego
zespołu. Zawsze interesował mnie taniec.
Niestety ze względów zdrowotnych nie
było mi dane ukończyć szkoły baletowej.
Moje myśli jednak nieustannie krążyły
wokół tańca. Bardzo cieszyłam się, że
znalazłam młodych ludzi, którzy chcą się
nauczyć tańczyć. Początki były jednak
bardzo trudne. Nie wiedziałam na
przykład skąd mam wziąć muzykę.
Muzycy, z  którymi rozmawiałam byli zbyt
kosztowni. Z pomocą przyszedł ś.p.
Zygmunt Kaźmierczak z kapeli "Eka Wuja
Jacha". Powiedział: "Marzenna, nie masz
podkładów? To kapela ci nagra...!". Taki
był początek.
Dlaczego są dla mnie wszystkim..., bo
wokół tego zespołu kręci się całe moje
życie.
Jak liczny był pierwszy skład zespołu?
To było pięć par.
Czy któraś z tych dziesięciu osób tańczy
dzisiaj?
Oczywiście.
Co jest dla Ciebie największym powodem
do dumy?
Na pewno powodem do dumy jest to, że
mimo braku choreografów, kierowników
muzycznych, kapeli, wystarczającej ilości
czasu, zespół osiąga takie efekty.

"Goślinianie", to z pewnością obok
orkiestry OSP najbardziej barwny
i  widowiskowy zespół artystyczny
w  naszym mieście. Wspaniałym
okazało się to, że na jubileuszu "Go-
ślinian" była obecna również
rzeczona już orkiestra, która w po-
szczególnych momentach imprezy
stanowiła akompaniament (i nie tyl-
ko) do tańca naszego folklorystycz-
nego jubilata. Siłą rzeczy impreza
musiała być więc barwna i widowi-
skowa. Wspaniałe wykonania ludo-
wych tańców polskich okraszone
prezentacją o dorobku artystycznym
"Goślinian" oraz filmami, które z nutą
dowcipu ukazały "Goślinian" i Ma-
rzennę Karbowską od strony nieco
bardziej prywatnej, jakby zza kulis.

Można by rzec, że "Goślinianie"
obdarowały goślińską społeczność
wielkim, radosnym i widowiskowym
koncertem... za darmo. To gratka.
Impreza pod kątem artystycznym
stanowiła esencję działalności "Go-
ślinian". Była niezapomnianym wie-
czorem, który widzowie i  członkowie
zespołu wspominać będą bardzo
długo. Marzennie należą się ogromne
podziękowania za wiele pracy, wysił-
ku i determinacji w prowadzeniu
młodzieży w tym trudnym dla nich
wieku i z rodzajem sztuki tak dzisiaj
niepopularnej.
Gratulacje!!

10 lat w dwie
i pół godziny...

Dwie i pół godziny minęło w spo-
sób zupełnie niezauważalny. Scena-
riusz imprezy, mimo iż przewidział
podziękowania, gratulacje i  prze-
mowy, został tak skonstruowany, że
odnosiło się wrażenie wartkiej akcji
scenicznej. Mowa oczywiście o  jubi-
leuszu 10-lecia zespołu "Goślinianie".

ogłoszenie

Art i Monialne
Zespół "Goślinianie" poszukuje

otwartego na wyzwania
akordeonisty oraz
szarpiącego struny
kontrabasisty.

Obaj panowie oczywiście
z własnym instrumentem.. .

(panie też zapraszamy! )

Marzenna Karbowska
tel. 504417014

Marzenna Karbowska po raz pierwszy
DYRYGUJE Goślinianami...

zagadnął
Marcin Matuszewski
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Zapowiedzi

"Ptasie radio"
Musical na podstawie wiersza

Juliana Tuwima

"Sejf"

Nie ma takiej rzeczy, której człowiek by nie chciał. A  jeśli człowiek czegoś chce, to jest... fuj.
W  ogóle wszystko jest fuj. Trzeba więc poszukać miejsca, gdzie takich fujów nie ma...

Serdeczne podziękowania
dla

Urszuli i  Pawła Piętka
za zaopatrzenie

Kawiarenki
CIASTEŁKO

Przed projekcją filmu
"A  jeśli to prawda...?"

wpływy z  zakupóww  kawiarence
przeznaczone są dla

Oli i  Agaty

Wpaździerniku zebrano kwotę
280zł

Premiera 14 XII br. - sobota - 19:00
sala Klubu Osiedlowego "Zielone Wzgórza"

Bilety - 6 zł do nabycia od 1 XII wMGOKiR
przy  ul. Poznańskiej oraz

w Klubie Osiedlowym "Zielone Wzgórza"

Spektakl adresowany do przedszkoli i szkół podstawowych.
Istnieje możliwość uzgadniania terminów i godzin prezentacji spektaklu.

Dużo humoru i niespodzianek
rodem z kultowego Monty Pythona

Premiera 11 I 2014 - sobota - 19:00
sala Klubu Osiedlowego "Zielone Wzgórza"

Bilety - 6 zł do nabycia od 2 I 2014
wMGOKiR przy ul. Poznańskiej oraz

w Klubie Osiedlowym "ZIelone Wzgórza"

SC w listopadzie postanowiła nieco odetchnąć. Nie jest to jednak
oddech odpoczynku, lecz nabranie powietrza przed  maratonem
spektakli.

W grudniu zaprosimy Państwa na Oficjalne Otwarcie
Sceny  Cegiełka. Spektaklem otwierającym będzie musical "Ptasie
Radio" w wykonaniu teatrzyku dziecięcego "Zielona Goś".
Zupełnie nowa jakość teatrzyku już dzisiaj zaskakuje nawet
samych uczestników.

W styczniu wznowimy wystawiony w kwietniu br. "Sejf".
Scenariusz uległ drobnym modyfikacjom, z pewnością
na  korzyść całości.

Od stycznia rozpoczną się próby do kultowego spektaklu
autorstwa Bogusława Schaeffera "Kwartet dla czterech aktorów",
którego premiera zaplanowana jest na maj.
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Październikowy
Maraton Jubileuszowy

Irena Dukat
...to co w duszy

gra...

Dowiedziałem się o  Pani dopiero dzię-
ki wystawie w  Klubie Osiedlowym. Dla-
czego?
Wiele lat nic nie robiłam. W  pewnym
momencie nadarzyła się okazja aby ją
obudzić. Dzieci się wyprowadziły i  zna-
lazło się więcej czasu. Koleżanki, które
wiedziały o  mojej ukrytej pasji, kupiły mi
sztalugę. Po tym nie mogłam już spokoj-
nie spać. Zaczęłam malować
Wystawa jest więc owocem jak długiej
pracy?
Zgromadzone w  Klubie Osiedlowym
prace, to efekt niecałych dwóch lat.

Są to prawie wszystkie obrazy z  tego
okresu. Jedna z  prac ma wiele lat, Nie
wiedziałam nawet, że mąż ją przecho-
wał. Miałam wtedy osiemnaście lat i  by-
łam na obozie na Mazurach. Tam powstał
szkic, a  w  domu gotowy obraz.
Czy któraś z  technik jest Pani szczegól-
nie bliska? Na wystawie można zoba-
czyć rysunki i  obrazy.
Nie. Ja lubię eksperymentować. Wszyst-
ko mnie interesuje. Jest to spontanicz-
ne. Wynika z  weny. Jak znajdę to "coś", to
siadam i  maluję. Podobnie jest z  widocz-
nymi na wystawie portretami. To była
chwila. Byłam ciekawa czy potrafię.
Jest pani Goślinianką?
Nie. Urodziłam się w  Wieleniu. Mój ojciec

w  1970 roku dostał tutaj angaż na naczel-
nika poczty.
Gdzie zdobywała pani wiedzę na temat
technik malarskich?
To jest wyłącznie to, co czuję. Twórczość
nie dotknięta wykształceniem. To, co
w  duszy gra. Był taki dość niezwykły mo-
ment, gdy zmarł ksiądz Roman Kostec-
ki. Zaczęłam wtedy myśleć czy potrafię
narysować jego portret. Miała to być mo-
ja pierwsza praca po długiej przerwie.
W  ogóle mi nie wychodził. Patrzyłam na
jego zdjęcie i  każda próba narysowania
go, kończyła się fiaskiem. W  pewnym
momencie spojrzałam na niego i  powie-
działam: "Nie śmiej się, tylko mi pomóż!".
Zadziałało. rozmawiał

Marcin Matuszewski

O jubileuszu "Goślinian" pisaliśmy
na pierwszej stronie. Nie był to
jednak jedyny jubileusz. Informa-
cje na temat pozostałych poniżej
przedstawiamy...

"Goślinianka" - 35 lat!
"Goślinianka", to grupa emerytów,

którzy nie lubią siedzieć bezczynnie
w domu przed telewizorem. Ich pa-
sją są podróże i śpiew, którym często
uświetniają różnego rodzaju uro-
czystości i koncerty nie tylko na te-
renie naszego miasta. W każdą środę
spotykają się na próbach. Utrzymują
kontakty z innymi zespołami eme-
ryckimi z całej Wielkopolski, które
zapraszają "Gośliniankę" na koncerty.
Z pewnością można im pozazdrościć
werwy, humoru i  życzliwości. W ze-
spole czują się jak w rodzinie.

Marzenna Karbowska

Zespół powstał w maju w 1978 roku
przy Miejsko-Gminnym Oddziale
Polskiego Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów w Murowanej
Goślinie. Uczestniczył w wielu

Wojewódzkich Przeglądach ze-
społów i chórów PZERiI. Uznaniem
zasług zespołu w rozwoju kultu-
ralnym regionu było wręczenie
w  1989 r. Medalu 600-lecia miasta.
Od września 2004 r. dyrygentem
jest Marzenna Karbowska, która za
całokształt działalności kulturalnej
w 2008 r. została wyróżniona sta-
tuetką Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina.

"Canzona" - 32 lata!
Wielokrotnie miałem tę niewąt-

pliwą przyjemność akompaniować
chórowi na koncertach. Za każdym
razem towarzyszyła mi ogromna
trema, która czasem przekładała
się na drobne wpadki dźwiękowe
(mam nadzieję - niesłyszalne dla

widzów). Trema pojawiała się nie bez
powodu. Zwykle jest czymś naturalnym,
co towarzyszy artystom przed wejściem
na scenę. Wtedy jednak była to trema
przed AKOMPANIOWANIEM "CANZO-
NIE". To był inny wymiar tremy. Chór
jest jednym z filarów goślińskiej kultu-
ry. Jego wiek z pewnością nie jest tym,
co o tym decyduje. Tu chodzi o jakość,
fachowość instruktorów, bogaty reper-
tuar...

"Canzona" co roku obchodzi swoje
urodziny śpiewająco. Daje wtedy miesz-
kańcom kolejną możliwość wsłuchania
się w żeńskie głosy doskonale ze sobą
współgrające.

Droga "Canzono"! Wszystkiego dobre-
go na artystycznej, wokalnej drodze
i  śpiewajcie nam jak najdłużej !

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

"Wióry z Kultury" nr 3 (03/2013)4

CCoo ttaamm ww MMGGOOKKiiRR ??
zapowiedzi imprez na listopad 2013
9 XI / 19:00 IX Mur Off Rock Piwnica Pub II

10 XI /18:00 Wieczór pieśni patriotycznych przygotowany przez Aula Gimnazjum nr  1
Gośliński Szczep Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
"Wzgórze"

11 XI Obchody Święta Niepodległości Kościół św. Jakuba

15 XI / 10:00 Eliminacje Gminne XIX Powiatowego Konkursu MGOKiR
Młodych Recytatorów "Jesienna Zaduma"

16 XI / 16:00 "Pingwiny w powiecie", czyli spektakl rodzinny dla dzieci MGOKiR
i dorosłych "Na Arce o ósmej", oraz warsztaty plastyczne
"Śladami Małych Bohaterów" - wstęp wolny

30 XI / 11:00 IV Gminny Konkurs Pianistyczny dla Młodych Amatorów Aula SP nr 2
w ramach 100 urodzin Witolda Lutosławskiego

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

Bardzo nam przykro?
Na zasadnicze pytanie odpowiada Agnieszka Szymańska-Wojtera

Czego brakuje koncertowi?
Brakuje przede wszystkim elementu
zaskoczenia. Utwory powtarzają się
zmieniając tylko wykonawców. Uwa-
żam, że formuła koncertu po prostu
została wyczerpana. Należy wymyślić
coś, co spowodowałoby zupełne od-
świeżenie tematu. Przez wszystkie
lata, kiedy koncert funkcjonował,
utwory powtarzały się mimo, że do
zagospodarowania jest ponad sto
piosenek, przyśpiewek, utworów in-
strumentalnych. Od pierwszego
koncertu do dzisiaj nic się nie zmie-
niło. Jedziemy po równej linii. Nikt za
bardzo nie chce i  chyba też nie ma
pomysłu jak tchnąć w  to nowego du-
cha.
Co może być tym elementem zasko-
czenia?
Pierwszym pomysłem było zorgani-
zowanie festiwalu z  prawdziwego
zdarzenia. Zespoły z  zewnątrz, rywa-
lizacja, jury, nagrody... Jednak jeśli nie
rozsławimy twórczości Czarneckiego
jakimś mocnym uderzeniem, to bę-
dzie nadal tak samo. W  wielkim festi-
walu wezmą udział nasze zespoły
wykonując te same piosenki wymie-
niwszy tylko je wcześniej między so-
bą.
Rozmawialiśmy jakiś czas temu nad
pomysłem zorganizowania koncer-
tu-spektaklu. Czy uważasz, że nasze

to trzeba było by ją zaaranżować
zupełnie inaczej. Publiczność musi
mieć wrażenie pełnej integracji
z  tym co widzi i  słyszy. Czarnecki
jest ogromnym potencjałem mu-
zycznym. Był drużbą weselnym więc
może zrobić koncert - spektakl we-
selny...?
Produkcja na eksport?
Czemu nie?!
Jest namwięc przykro?
Nie do końca. Formuła wyczerpała
się więc należy się z  nią pożegnać,
może nawet bez żalu. Jednak rado-
śnie możemy czekać na coś nowego.

zespoły podjęły by próbę realizacji
koncertu inspirowanego wspania-
łymi produkcjami Celtic Woman?
To wymusiło by inne podejście do
pracy nad twórczością Czarnec-
kiego każdego zespołu.
Nie chciałabym się wypowiadać za
zespoły. Realizacja koncertu mające-
go ambicje upodobnić się do jakości
prezentowanej przez Celtic Woman,
to pomysł szalony. Jest to kwestia
wielu rozmów z  zespołami i  dobrej
organizacji. Jednak wydaje mi się, że
właśnie to jest ratunkiem dla Czar-
neckiego. Ja w  ten pomysł wierzę
mimo jego szaleństwa. Jeśli koncert
miałby odbywać się nadal w  auli
Gimnazjum przy ul. Mściszewskiej,

Formuła koncertu poświęconego
twórczości Stanisława Czarnec-
kiego wyczerpała się. Widzą to or-
ganizatorzy i  uczestnicy.

bez żalu rozmawiał
Marcin Matuszewski

Chór Vocantes pod dyrekcją prof. Leszka Bajona

Goślinianie, oczywiście,
obchodzili 1 0-te urodziny

a nie 35-te.
PRZEPRASZAMY!

SPROSTOWANIE




