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X Koncert Karnawałowy - to się
dzieje naprawdę...

Drodzy Państwo!
Mogę z radością stwierdzić, że 1 i 2
marca byliśmy świadkami czegoś, co
przy utrzymującej się z wymienio-
nych dni tendencji, można zaryzy-
kować nazwaniem odrodzenia
kultury w Murowanej Goślinie.
Nie piszę tu o wysokiej kulturze wy-
konawczej Orkiestry Dętej OSP pod
kierunkiem Mateusza MJ Sibilskiego,
ale o wypełnionej po brzegi sali.. . .
dwukrotnie. Niemal 600 osób poja-
wiło się w sumie na dwóch Karna-
wałowych Koncertach. To oznacza
jedno, choć w wielu podpunktach.
Świetnie przygotowany kulturalny
produkt, musi spowodować duże
zainteresowanie. A produkt ów
przygotowany był świetnie pod wie-
loma względami, i tutaj rzeczone
wcześniej podpunkty. Po pierwsze,
scenografia. Wspaniale przygotowa-
na przez p. Bartka Stefańskiego
zdawała się wykraczać poza ramy
sceny, powodowała, że publiczność
mogła poczuć się w samym środku
wydarzeń. Po drugie, światło. Pre-
cyzyjnie przygotowane gry kolorów
i  świetlnych efektów dopełniały ob-
razu niezwykłej scenografii a przy-
gotował je p. Tomasz Krzyżostaniak.
Po trzecie nagłośnienie. Bezbłędnie

Jak to się stało, że dziewczynki z Mu-
rowanej Gośliny trafiły do pani na
zajęcia?

Wszystko dzięki panu Mateuszowi
Sibilskiemu, który podjął taką ini-
cjatywę, być może z myślą o orkie-
strze, żeby dziewczynki mogły
w  przyszłości dostać się do grupy
mażoretek. Dziewczynki są w tej
chwili w wieku 5 - 8 lat.
Jak się układa współpraca z młody-
mi tancerkami?

Wspaniale!
Czyli jest szansa na wyraźne efekty.

Tak, jak najbardziej. Patrzymy, ob-
serwujemy, podziwiamy, z roku na
rok ogldamy ich sukcesy na scenie.
Widzimy jak rosną na naszą pocie-
chę.
Czy to znaczy, że zobaczymy pani
wychowanki na kolejnych koncer-
tach?

Jeśli będziemy zaproszeni, zawsze
z wielką przyjemnością tutaj przyje-
dziemy. Bardzo nam się tutaj podo-
ba, atmosfera jest artystyczna
i  ciepła.

zrealizowane przez coraz częściej
pojawiającego się za "mikserem"
Mariusza Będziechę, który na kon-
cercie odpowiadał również za mul-
timedia. I po czwarte, drodzy
Państwo. Orkiestra Dęta OSP z na-
szego Miasta. To już nie jest orkie-
stra dęta w tradycyjnym tego słowa
znaczeniu. Na naszych oczach,
a  w  zasadzie, uszach, rozwinęła się
grupa artystów, którzy prezentują
niezwykle wysoki poziom wykonaw-
czy. Co więcej, rozwijają się nadal,
przybywa instrumentalistów. To się
dzieje naprawdę. Mamy świetną or-
kiestrę, prowadzoną przez świetne-
go fachowca.

Alicja Curujew z tancerkami
z Murowanej Gośliny i... nie tylko

Alicja Curujew
o współpracy

z Murowaną Gośliną

Szybko po koncercie zagadnął
Marcin Matuszewski
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Repertuar na marzec 2014

15 III - sobota
20:00

Klub Osiedlowy
Zielone Wzgórza

Bilety

O repertuarze

Ptasie Radio
cena - 6 zł
Bilety do nabycia od 3 III - poniedziałek
w MGOKiR oraz Klubie Osiedlowym
Zielone Wzgórza
(25 minut)

scenariusz na podstawie wiersza Juliana Tuwima
oraz muzyka: Marcin Matuszewski
reżyseria: Lynn Kucharczyk i Marcin Matuszewski
wykonanie: Zielona Goś

Wiersz Juliana Tuwima znają niemal wszyscy. Jeśli nie
w całości, to słowa:"Tutaj ptasie radio w brzozowym ga-
ju..." na pewno od razu kojarzone są odpowienio. Te-
atrzyk Zielona Goś ma przyjemność zaproponować
dzieciom młodszym i starszym z Murowanej Gośliny
wersję muzyczną "Ptasiego radia". Kolorowe kostiumy,
makijaż i żywiołowa muzyka są odzwierciedleniem
świetnej zabawy, której ulegli młodzi artyści z teatrzyku,
przygotowując spektakl.
Serdecznie zapraszamy!

Ptasie Radio

Zapowiedzi na kwiecień
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12 kwietnia - sobota - g. 20:00
13 kwietnia - niedziela - g. 17:00

Bilety w cenie 6 zł do nabycia od 7 IV 2014

Ze względu na zmianę przepisów o zbiórkach
publicznych, zmuszeni byliśmy niestety

odwołać projekcję filmu "A jeśli to prawda".

"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
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O Stanisławie Czarneckim

Śpiący Rycerze Królowej Jadwigi

Do Polski wrócił późnym latem 1918 r.
z legionami Piłsudskiego, w których ja-
ko absolwent 7. klasowej szkoły został
tłumaczem z języka niemieckiego. Po
krótkim pobycie w swoim rodzinnym
Raduszynie wyrusza na tzw. ,,ofensywę
rozpaczy'' do Francji lecz i tutaj po krót-
kich walkach trafia do niewoli francu-
skiej, którą we wspomnienach przedstawia
jak najgorzej. Wraz z zakończeniem woj-
ny wstępuje do tworzonej tam armii gen.
Hallera i z nią wraca do kraju, na prze-
łomie 1919 i 1920 r. Z ważnych wydarzeń,
które miały miejsce nieco później wy-
mienić trzeba jeszcze zaślubiny Polski
z  Bałtykiem w lutym 1920 r. na których
Stanisław był ze swoimi Hallerczykami
i ich generałem.

Stanisław
Czarnecki

-najmłodszy
wnuk...

Stanisława
Czarneckiego

"Dziadek - to brzmi dumnie!" cz. 2
potem Marysia, Józef, Franek, Staśka,
potem Ja i Tomek, co grał na trąbce. Cza-
sem jak jakie wesele było blisko to my
wszyscy na nie poszli. Nooooo Czarnec-
cy! Czarneccy z Raduszyna! I jak ludzie
śpiewali różne piosenki to my razem
z  nimi. Stare polskie piosenki"

"Toż to tych piosenek weselnych to
było! Jejku! To byśmy napisali, że by ich
było kilkadziesiąt, kilkaset!"
"Jak już miałem trochę siły to chodzi-

łem łąki kosić na siano. I po tej robocie
to nas się gromadziło! Cała wieś! Do tań-
ca na harmonii grał sąsiad, a mój ojciec
na listku, to tak jakby na klarnecie"

,,Teraz już tam takich się nie słyszy,
tam już jest cichutko..."

Ostatni rozdział wojennej tułaczki to
bitwa warszawska znana nam dobrze
i  uznana ,,Cudem nad Wisłą'' i  obsługa
działka w formacji swego dowódcy gen.
Józefa Hellera.

Jak wszystkim wiadomo w okolicy,
a  tym samym na całym świecie, Jan Czar-
necki był nie tylko dróżbą weselnym, ale
także ojcem ośmiorga dzieci, w tym naj-
starszego Stanisława. Wiadomo również,
co robi dróżba weselny oraz to, że do po-
mocy przy muzykowaniu wykorzystuje
naturalnym sposobem swoje najbliższe
otoczenie. Zapewne tak zaczęło się ro-
dzinne muzykowanie tej rodziny. Jak po-
daje żyjący jeszcze 100-latek(piszę te
słowa dzień po 100.rocznicy urodzin bra-
ta mojego dziadka, tj. 4 lutego 2014) Ka-
zimierz w rozmowie z panem Maciejem
Rychłym w roku 2007: "Ojciec dużo śpie-
wał. W domu też. Śpiewał i na listku grał.
To był listek z kory brzozowej, podłuż-
ny, okrągły. Jak stanęło dwóch grać na
takim listku to jeden grał cieńkim gło-
sem, a drugi niżej. Naprawdę, że to by-
ło piękne!"

"W domu było nas sporo. Najstarszy
brat Stanisław. On od Ojca to granie na
listku miał. Potem była siostra Helena,

C.D.N.

Przed nami ostatnia część arty-
kułu, barwnym językiem napisanego
przez Stanisława Czarneckiego. Po-
jawią się w niej pewne sugestie doty-
czące Koncertu "Stanisław Czarnecki
in Memoriam".
Serdecznie zapraszamy do lektury
w  numerze kwietniowym "Wiórów
z  Kultury".

Filip Klepacki - koordynator ds. artystycznych

W tym roku przygotowywane jest
widowisko "Śpiący Rycerze Królowej
Jadwigi" do scenariusza Jacka Kowal-
skiego. Filip Klepacki jest koordynato-
rem strony artystycznej. Innymi słowy
koordynuje m.in pracę artystów, co sa-
mo w  sobie brzmi jak oksymoron...

Skąd wziąłeś się w obsadzie produkcyj-
nej widowiska "Miłość, Armaty i Konfe-
deraty"?
Zostałem poproszony przez Burmistrza.

Wiedział, że jestem człowiekiem arty-
stycznie zaangażowanym w różne projek-
ty. Przez jakiś czas nie było mnie w  Polsce.
Po powrocie zostałem poproszony
o  współpracę. Okazało się, że projekt

jestem architektem, ale o pasji arty-
stycznej. Potrafię więc połączyć mate-
matyczne wyliczenia z duchem
artystycznym. Praca koordynatora ar-
tystycznego polega na tym, żeby starać
się kontrolować i nadzorować postępy
pracy artystów i  łączyć tę pracę z dzia-
łaniami osób zajmujących się stroną
formalną przedsięwzięcia.
Co powiedziałbyś tym, którzy z  wiel-
kim sceptycyzmem patrzą na realizację
widowisk w naszym mieście?
Są tacy, których ze względu na uprze-

dzenia personalne nic nie przekona. Ale
pozostałym powiedziałbym, że jeśli lu-
dzie decydujący o przyznaniu funduszy
decydują się na to aby wspierać projekt,
wpisują go na oficjalną listę obchodów
1050-lecia Chrztu Polski, to ja sam czu-
ję się zbyt mały, żeby podważać ich au-
torytet. Odpierając też zarzuty, że
młodzież nie ma czym się zająć w  na-
szym mieście powiedziałbym, że jest to
idealne miejsce aby spędzić pół roku
bawiąc się, pracując, ucząc wspaniałych
rzeczy. Później można się tym pochwa-
lić. Nie jestem wielkim optymistą ani
pesymistą. Jestem raczej realistą opty-
mistycznego usposobienia. Myślę po
prostu, że są to dobre projekty. Możemy
przekazać emocje, które w nas siedzą.
Doprowadzić ludzi do łez wzruszenia
i  rozbawienia. I to nie przy pomocy ta-
niej rozrywki... .

zaabsorbował mnie bardzo mocno na pół
roku z  okładem...
Wiedziałeś, w co się pakujesz? /śmiech/

Poniekąd tak. Ale okazało się, że nie by-
łem świadom wielu zagrożeń. Sytuacja przy
tworzeniu spektaklu zmusiła mnie do za-
angażowania w zbyt wiele rzeczy. Z  pew-
nością mogły na tym ucierpieć inne moje
działania, a przy okazji ludzie pracujący
przy tworzeniu widowiska wrześniowego
z  zeszłego roku.
Jesteś koordynatorem działań artystycz-
nych. Co więc robisz?

Ogólnie rzecz biorąc zajmuję się tym,
żeby ludzie artystyczni i nie artystyczni się
nie pozabijali /śmiech/. Z wykształcenia zapytał przez skype Marcin Matuszewski
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CCoo ttaamm ww MMGGOOKKiiRR ??
zapowiedzi imprez na marzec 2014

Twarze Goślińskiej Kultury

22 III / g. 17:00 Wystawa Łukasza Jankowskiego Galeria w Pałacu

24 III / g. 17:00 Konferencja sala Szkoły
"Rodzina obywatelska. Rodzina-wspólnota-samorząd" Podstawowej
z okazji Narodowego Dnia Życia Długa Goślina

27 III / g. 10:00 X Teatralia - Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Aula Gimnazjum nr 1
Teatralnych

Pasjonat totalny. Bezgraniczne zamiło-
wanie do śpiewu... Tak mogę napisać
o  p.   Danucie Pędzińskiej po rozmowie
o  jej ponad pięćdziesięciu latach pracy
z  chórem "Vocantes".

Chór "Vocantes". Przyzwyczajenie czy pa-
sja?

Cały czas pasja.
Gdzie więc ona ma swój początek?

Zaczęło się od chóru dziecięcego w ko-
ściele. Później automatycznie przechodzi-
łam do chóru kościelnego. Od tamtej pory
minęło pięćdziesiąt jeden lat.
Z niesłabnącą pasją!

Dokładnie!
Co takiego jest w tym chórze, czy też
w  samym śpiewie, że trwa w nim pani już
tyle lat?

Trudno to wyjaśnić. To są korzenie się-
gające wieku dziecięcego.
Miała pani okazję obserwować różnych
dyrygentów chóru "Vocantes".

Tak. Pierwszym był pan Wilczyński.
Później pani prof. Elżbieta Wtorkowska.
Obecnie jest nim pan prof. Leszek Bajon.
Czy wspomina pani któregoś z nich
w  sposób szczególny?

Każdy z nich był szczególny na swój
sposób. Pan Franciszek Wilczyński był już
wiekowy, nie miał dobrego wzroku, trud-
niejsze partytury sprawiały mu z tego
względu kłopot. Nie był w stanie ogarnąć
ich jednym sprawnym okiem. Oczywiście
nie będziemy tutaj dyskutować o jego
licznych dla chóru zasługach. Pani Ela na-
uczyła nas więcej jeśli chodzi po podstawy

też nas nie oszczędzała ale byliśmy
wtedy młodsi, było nas więcej i było ła-
twiej. Potrafiła z nas wyciągnąć odpo-
wiedni poziom wykonawczy. Teraz jest
już trudniej wyćwiczyć niektóre partie.
Czym dla pani jest wyjście na scenę?
W tej chwili nie mam żadnych skru-

pułów. Tremy brak. Jak utwór jest do-
brze opanowany, to nie ma się czego
bać. Jest oczywiście wielka satysfakcja.
Bardzo istotna jest też reakcja publicz-
ności. Kiedy widzę, że ludziom się po-
doba, to jest to bardzo mobilizujące. Był
kiedyś taki bardzo trudny utwór do
przygotowania. "Stabat Mater" A. Dvo-
raka. To było kilka miesięcy wytężonej
pracy. Ale opłaciło się. Wykonanie
przyniosło dużo satysfakcji i wykonaw-
com i słuchaczom. Chętnie bym dzisiaj
to powtórzyła.
W sezonie jest dużo koncertów?

Dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy...
Każdy zapisuję. Od czasów pani Eli
Wtorkowskiej jestem w chórze kroni-
karzem.
Słowo na koniec?
Dzień bez próby chóru, to dzień stra-

cony. Koniec środowej próby jest dla
mnie początkiem oczekiwania na na-
stępną!

i zarażała nas swoją energią. Pan profesor
Bajon jest natomiast bardzo wymagający
jeśli chodzi o repertuar. Uważa, że z nas
można jeszcze dużo "wydobyć"
Ma pani swóje ulubione utwory?

Lubię każy repertuar. Dla mnie każdy
utwór jest dobry. Przede wszystkim są mi
bliskie "Ave Maria" różnych kompozytorów.
W jakim głosie pani śpiewa?

Sopran.
Udało się pani kiedyś kogoś namówić do
śpiewania w chórze?

Owszem, jest taka osoba.
Tak samo zafascynowana śpiewem od po-
czątku?

Było trochę trudniej. Każdy się obawia,
że przed wejściem w szeregi chóru będzie
musiał zdawać jakiś egzamin. U nas czegoś
takiego nie ma. Albo ma dobry głos albo
choć trochę czegoś wspólnego z muzyką.
Ile lat istnieje chór?

Osiemdziesiąt siedem.
Czyli ponad połowę czasu jest pani jego
uczestnikiem. Czy na przestrzeni wszyst-
kich lat pani działalności chóralnej zaob-
serwowała pani jakieś zmiany?

Na pewno zmienia się repertuar. Reper-
tuar jest bardzo bogaty i w tej chwili mam
coraz trudniejsze utwory. Pani Ela
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rozmawiał Marcin Matuszewski

prof. Leszek Bajon i chór "Vocantes"




