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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Czy daje się odczuć te nieprzychylne
komentarze pod adresem Jurka
Owsiaka i WOŚP w ogóle?

Jest to niezauważalne. Powiedział-
bym nawet, że jest coraz lepiej. Z ro-
ku na rok przybywa wolontariuszy. Z
jednej strony jest to bardzo fajne, z
drugiej strony dla sztabu robi się
problem. W dniu Finału zapisało się
ok. 45 wolontariuszy...

Na aukcji przed "światełkiem do nie-
ba" zebraliśmy 3342 zł. Jako szef
sztabu jestem absolutnie za tym, że-
by "światełko" zostało. Pieniądze na
nie pochodzą od sponsorów, a sam
pokaz przyciąga ludzi. To takie po-
dziękowanie za ich pomoc.

WOŚP jest mi szczególnie bliską
imprezą. Pojawiają się przy tej okazji
osoby, które widzę raz w roku. Do-
minik Radziejowski zawsze przed fi-
nałem dzwoni i zgłasza gotowość do
pomocy. W tym roku zorganizował
wystawę komputerów z lat
80-tych i  90-tych. To były komputery
Atari i  Amiga. Mało tego, można było
na nich grać. Było kilka stanowisk.
Zabawne jest to, że o godzinie 9:00

w dniu finału WOŚP nasz laptop
przestał działać, mieliśmy duże pro-
blemy z połączeniem internetowym.
Natomiast wszystkie stanowiska
komputerów Atari i Amiga działały
bez zarzutu...

Który moment podczas finału jest
dla Ciebie newralgiczny?
Ciężko jest, gdy przychodzi zmę-

czenie podczas liczenia pieniędzy.
Murowana Goślina gra już 21 lat. Na
szczęście nigdy nie zdarzył się żaden
przykry incydent jak kradzież czy
napaść na wolontariusza. Ważne jest
to, że na organizację finału WOŚP
wydajemy bardzo mało pieniędzy.

Jest limit wolontariuszy?
Limity są zdroworozsądkowe.

W  Murowanej Goślinie dostajemy 35
pozwoleń na zbiórkę. Uważam, że
więcej nie ma sensu. Wolontariusze
zaczęli by sobie nawzajem prze-
szkadzać. Nie o to w tym przecież
chodzi, żeby na miasto wypuścić sto
osób, bo wtedy by walczyli o każdą
złotówkę (śmiech).

A co do twojego pierwszego pyta-
nia, to nie wpływa to negatywnie na
przebieg akcji. Robimy dobrą rzecz.
Widzę to po dzieciach. One zbierają
pieniądze nie na zasadzie "Inni to
robią, to ja też chcę!". One faktycznie
chcą pomagać. Zdarzają się osoby,
które zbierają na WOŚP przez cały
rok. Jest to dość kłopotliwe podczas
liczenia pieniędzy, bo w tych wy-
padkach najczęściej są to jednogro-
szówki. W tym roku zebraliśmy

9256 jednogroszówek.
Co było do zlicytowania?

Głównie gadżety związane z WOŚP.
To co roku się sprawdza. Teraz do-
staliśmy też do zlicytowania numer
startowy na wszystkie maratony ro-
werowe WLKP i to poszło za 1000 zł. W
zeszłym roku na przykład, sprzedali-
śmy coś, czego jeszcze fizycznie nie
było. Ktoś spontanicznie zapropono-
wał, aby sprzedać zdjęcie z przedsta-
wienia, które właśnie było wystawiane.
Zdjęcia jeszcze nie było, ale zostało
sprzedane za niemal 500 zł.
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Na pytania odpowiedzi udziela wy-
czerpująco Tomasz Mizgier, szef go-
ślińskiego sztabu XXII Finału WOŚP

z rosnącym sercem pytał
Marcin Matuszewski

Zebrana kwota podczas XXII Finału WOŚP w Murowanej Goślinie
34.506, 08 zł
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Repertuar na luty 2014

Sejf Sejf

22 II - sobota
20:00

Klub Osiedlowy
Zielone Wzgórza

23 II - niedziela
17:00

Klub Osiedlowy
Zielone Wzgórza

Bilety O repertuarze
Sejf

cena - 6 zł
Bilety do nabycia od 17 II - poniedziałek
w MGOKiR oraz Klubie Osiedlowym
Zielone Wzgórza

scenariusz: Marcin Matuszewski
reżyseria: Lynn Kucharczyk
wykonanie: Gang Marcina i Karamba
obsada:
Krosta - Kuba Karpisiak
Guła - Małgorzata Łęcka
Dżok - Marcin Matuszewski
Raban - Michał Pawłowski
Badziew - Katarzyna Żydowicz
Lura - Beata Lisiecka
Olew - Maria Urbaniak
Widz - Lynn Kucharczyk

Sejf

Zapowiedzi na marzec
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15 marca - sobota - 20:00
Bilety do nabycia od 3 marca w MGOKiR oraz

Klubie Osiedlowym Zielone Wzgórza

A jeśl i
to prawda?

22 marca - sobota - 19:00
Bilety do nabycia od 17 marca w MGOKiR oraz

Klubie Osiedlowym Zielone Wzgórza

Takdla ścisłości. . .
Szanowni Państwo!

Zapowiadając spektakle z wyprzedzeniem, niestety czę-
sto natrafiamy na przeszkody. Są to jednak przeszkody
bardzo miłe, ponieważ związane z dużą aktywnością kul-
turalną w naszym mieście. Terminy spektakli SC bardzo
często zaczynają się pokrywać z imprezami programo-
wymi, a przecież ekipa MGOKiR... się nie rozdwoi... Pra-
cownicy Ośrodka Kultury odgrywają niezwykle ważną rolę
w przygotowaniach spektakli SC i nie chcę dokładać do
już i tak ich ogromnej pracy. Stąd, mimo zapowiedzi, na-
stępują pewne zmiany. Proszę o wyrozumiałość, a ze
swojej strony będę bardziej rozważny w przekazywaniu
informacji o nadchodzących spektaklach.

Serdecznie Państwa pozdrawiam
Marcin Matuszewski
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O Stanisławie Czarneckim

Grupa "Mobilni"

Na czym polega ewenement wysta-
wy?

Jest to pierwsza tak duża wystawa
fotografii mobilnej w Polsce. 150 fo-
tografii, ponad 80 fotografów mobil-
nych w jednym miejscu. Grupa
"Mobilni" poprzez wystawy, konkursy,
spotkania promuje fotografię mobil-
ną w Polsce oraz za granicą.

Murowana Goślina otworzyła drogę
wystawy po Polsce. W planach mamy
pokazać wystawę w Pniewach oraz
Gdańsku. Jesteśmy w trakcie ustala-
nia szczegółów.
Kto jest inicjatorem tego projektu w
Polsce?

Nasza grupa powstała na początku
2013 roku. Pomysłodawcą i założy-
cielem grupy "Mobilni" jest mój kole-
ga Michał Koralewski. Ja dołączyłem
do grupy jakieś sześć miesięcy temu.
Jakie zdjęcia trafiają do weryfikacji?
Zdarzają się zdjęcia szokujące?
W  końcu każdy może nadesłać swo-
je.

Tak, każdy fotograf mobilny może
nadesłać swoje zdjęcia. Trzeba ozna-
czyć je na portalu Instagram.com.

Dzięki uprzejmości grupy Opojeni,
będzie można obejrzeć prace naj-
ciekawszych czeskich fotografów
mobilnych oraz 22 zdjęcia członków
Grupy "Mobilni". Udział w wystawie
Opojeni/The Rush Society, to po-
czątek naszej międzynarodowej
współpracy mającej na celu promo-
cję fotografii mobilnej.
Serdecznie zapraszamy!

Wiele z nadsyłanych zdjęć jest do-
brych, niektóre są odkrywcze lub
zaskakujące. Każdy z nas ma inny
gust, stąd różnorodność wyróżnio-
nych fotografii.
Kto może zostać kuratorem wysta-
wy?

Myślę, ża każdy, kto jest w stanie
wziąć na swoje barki organizację ta-
kiego przedsięwzięcia. Ktoś, kto ma
pomysł, dobre miejsce, dużo czasu
i  nie poddaje się.

Trzeba też dodać, że 7 marca tego
roku w Czechach, na zamku w Hole-
sov, odbędzie się międzynarodowa
wystawa fotografii mobilnej.

Na pytania dotyczące wystawy fo-
tografii mobilnej odpowiada jej ku-
rator Krzysztof Górny.

zapytał i zainteresował się
Marcin Matuszewski

Autorzy Mobilni obecni na wystawie w Murowanej Goślinie
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Wystawa fotografii mobilnej potrwa do
21 lutego 2014
Zapraszamy do Galerii w Pałacu w godz.
od 8.00 - 20.00
W celu zwiedzenia wystawy prosimy
o  kontakt z Ośrodkiem Kultury przy
ul. Poznańskiej 16
tel. 61 8122 120 ZAPRASZAMY!

Dziadek - to brzmi dumnie. Dla
mnie słowo dziadek oznacza jeszcze
coś: ciepło, wielkoduszność, uśmiech
i aurę jakichś ważnych, niezwykłych
może tragicznych, dawnych przeżyć,
ale podanych bardzo wyraziście, jak-
by były moimi własnymi. Tak odbie-
rała to moja dziecięca intuicja (gdy
dziadek zmarł miałem niespełna
9  lat), czułem to dziwnym niewytłu-
maczalnym sposobem, lecz co waż-
niejsze owe dziecięce przeczucia nie
mijały się wcale z prawdą.
Tak, mój dziadek, Stanisław Czar-
necki.

Stanisław
Czarnecki

-najmłodszy
wnuk...

Stanisława
Czarneckiego

"Dziadek - to brzmi dumnie!" cz.1

Urodził się jeszcze w XIX w.-25
kwietnia 1896r. w wiosce Uchorowo.
Tak typowo,,z polska'' brzmiąca nazwa
cechuje wiele miejscowości w  naszej
Ojczyźnie, ale spoglądając na mapę
spostrzegasz, że około 1000km na
południe od Uchorowa znajdujemy
miasto zawierające w  swojej nazwie
swojsko dźwięczący słowiański źró-
dłosłów, to Sarajewo.

Zwróćmy uwagę na niedostrzeganą
na co dzień piękną dla nas oczywistą
zbieżność: Maniewo, Umultowo, Pa-
cholewo, Radojewo itd, itp., a obok
nich Sarajewo.
Tak, to nasz słowiański żywioł. Nie-

stety, 18 lat po narodzinach dziad-
ka,,tradycyjnie pokojowa'' polityka
Niemiec (podobna,,tradycyjnie pacy-
fistycznej' ' polityce Rosji) doprowa-
dziła, właśnie tam w Sarajewie,
28  czerwca 1914 r. do wydarzeń, które
później obróciły w perzynę, całą ów-
czesną Europę. Świat stanął w ogniu,
runęły w gruzy królestwa i cesarstwa,
30mln ludzi straciło życie w trwających

cztery lata walkach, które miały
doprowadzić do kolejnego jeszcze
większego konfliktu (dzięki tradycyjnej
pokojowej polityce Niemiec i Rosji)
nazwanego później II wojną światową.

Tak, mój dziadek tam był, brał udział
w wielkiej wojnie - I wojnie światowej.
Jest oczywistym, że trzęsąca się
w  posadach Europa musiała zakłócić
spokój wielkopolskiej wioski-Raduszyna
skąd nasz bohater wcielony w 1915 r. jako
19-latek, do armii zaborczej (niemieckej
oczywiście) trafił na front wschodni.
Wojował krótko i niebawem znalazł się
z innymi w rosyjskiej niewoli (jeszcze
wtedy rosyjskiej, mamy wszak rok 1915).

Na terenie carskiej Rosji został
obłożony pracą niewolniczą w dobrze
prosperującym majątku w miejscowości
Sjusczije za Mohylewem. Przebywał tam
w sumie, licząc czas z powrotem do
Polski około 3 lata. Był świadkiem agi-
tacji jednego z wcielonych diabłów re-
wolucji-Uljanowa zwanego Leninem,
upadku caratu i barbarzyństwa bolsze-
wizmu. C.D.N.
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CCoo ttaamm ww MMGGOOKKiiRR ??
zapowiedzi imprez na marzec 2014

Twarze Goślińskiej Kultury

1 III / g. 17:00 "X Lat Karnawału z Orkiestrą Dętą" Aula Gimnazjum nr 1
Bilety w cenie 5 PLN

2 III / g.17:00 "X Lat Karnawału z Orkiestrą Dętą" Aula Gimnazjum nr 1
Bilety w cenie 5 PLN

6 III / g.10:00 XVI Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach Ośrodek Kultury

9 III / g.17:00 Koncert z okazji Dnia Kobiet Aula Gimnazjum nr 1
Wystąpią:
- Żeński Chór "Canzona-Absolwent"
dyrygent-AdriannaWtorkowska-Kubińska
akompaniament-Ewa Kandulska-Jakóbczyk

- Zespół wokalny "Una Canto"
pod kierunkiem Ewy Kandulskiej-Jakóbczyk

- Zespół rozrywkowy Orkiestry Dętej OSP
w Murowanej Goślinie

WSTĘPWOLNY

Kiedy to się zaczęło? Kiedy zdecy-
dowałaś, że chcesz śpiewać?

W szkole podstawowej byłam
w  klasie muzycznej. Tam zetknęłam
się bliżej z muzyką. Jednak do wstą-
pienia do chóru zachęciła mnie moja
siostra, która jest ode mnie starsza
i  śpiewała wtedy już od kilku lat.
Czy możesz powiedzieć, że śpiewa-
nie, to twoja pasja?

Zdecydowanie! Uwielbiam śpie-
wać. Śpiewanie w chórze daje mi
ogromną satysfakcję. Śpiewam już
dziesięć lat. Staram się odpowiednio
zagospodarować czas, którego mam
coraz mniej. Na śpiew staram się
jednak mieć czas zawsze. Rozwijam
się wtedy na polu, które bardzo lubię.
Jest to dla mnie wspaniała przygoda.

tyle razy podczas jednej podróży.
W  jedną z niedziel jeździliśmy od ko-
ścioła do kościoła, koncert za kon-
certem. Wróciłam bardzo
zadowolona.
Dlaczego chór, a nie śpiew solowy?
Dużym atutem pracy w chórze jest to,
że trzeba nauczyć się współpracować.
Poza tym "Canzonę" prowadzą dwie
wspaniałe panie dyrygentki, a na
próby przychodzę wraz z innymi
osobami, które tak jak ja czerpią ze
śpiewania ogromną radość.
Co czujesz przed wejściem na scenę?
Za każdym razem czuję satysfakcję
z  tego, że robię coś dla siebie i dla
innych. Czuję, że się spełniam.
Jesteś w drugiej klasie liceum. Za
rok matura. Jesteś przyboczną
w  drużynie harcerskiej. Śpiewasz
w  chórze. Jak godzisz ze sobą to
wszystko?
Nie zawsze jest łatwo, ale skoro
wiem, że chcę się rozwijać i lubię to,
co robię, to czas zawsze się znajdzie.
Niekiedy trzeba poświęcić więcej
uwagi nauce. Ale prawdziwą pasję
można rozwijać mimo wszystko.
Jakie są twoje plany na przyszłość?
Chcę śpiewać w chórze jak najdłużej
będę mogła. Na szczęście w Muro-
wanej Goślinie mamy kilka formacji
"Canzony". Może kiedyś będzie mi
dane zaśpiewać na najwyższym po-
ziomie w "Canzonie Absolwent"?

Dużo wyjeżdżamy a nad wszystkim
czuwają dwie, niezwykłe panie dyry-
gentki. Jestem też otoczona grupą
ludzi, którzy tak samo jak ja, przy-
chodzą na próby dlatego, że lubią
śpiewać.
Wspomniałaś o wyjazdach. Można
powiedzieć, że "Canzona" słynie
z  podróżowania...

O tak, właśnie dzieki chórowi
zwiedziłam mnóstwo ciekawych
miejsc. Dzięki temu wyrobiłam sobie
paszport jadąc pierwszy raz za gra-
nicę.
Którą z tych podróży wspominasz
najmilej?

Myślę, że tę z ubiegłego miesiąca.
Byliśmy w Anglii, Holandii i Niemczech.
Nigdy wcześniej nie występowałam

Ania Dębińska. Rozwijała swoje
talenty aktorskie w goślińskich te-
atrach a teraz, już od wielu lat,
śpiewa w chórze kameralnym
"Canzona" i zdecydowanie jest z tego
dumna...
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rozmawiała
Lynn Kucharczyk




