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Dzieje muzyki filmowej
Pro Sinfonika w permanentnym natarciu

Tytuł tegorocznego spektaklu to "Za-
trzymane w kadrze - dzieje muzyki fil-
mowej".

"Dzieje" dlatego, że coś się dzieje!
Skąd ten cykl? Był to jakiś zamysł, czy
po pierwszym spektaklu okazało się, że
"A, zróbmy coś jeszcze!"

Nie. To ma związek z tymi pierwszy-
mi dziejami. "Dzieje Murowanej Gośliny".
To kontynuacja zamysłu tytułu. Nato-
miast turnieje są różne jeśli chodzi o Pro
Sinfonikę. My jednak mówimy tutaj o wi-
dowisku. Widowiska wywodzą się ze spek-
takli turniejowych. Wyszło fajnie, więc
warto pokazać to szerszej publiczności.
Co to są spektakle turniejowe?

Co roku w ramach Pro Sinfoniki,
oprócz tego, że dzieci chodzą na koncer-
ty, mają turniej, w którym sami są wyko-
nawcami, muzykami, tancerzami,
wokalistami. Pierwsze widowisko, to "Od
poloneza do kankana". Spodobało się tak
bardzo, że poszło na dużą salę i zrobiło
furorę. Potem były "Bliskie spotkania trze-
ciego stopnia, czyli dzieje muzyki". Teraz
są dzieje muzyki filmowej.
Czego można spodziewać się na spek-
taklu?

Będą oskarowe przeboje światowej
muzyki filmowej. Od Chaplina do "Pira-
tów z Karaibów". Muzyka znana.
Dużo dzieci bierze udział w widowisku?

Dwieście.
Każdy ma co robić?

Każdy ma co robić! Tak musi być.

Kto dokonywał wyboru przebojów mu-
zyki filmowej?

Najpierw miała to być pewna histo-
ria. Chronologicznie. Od Chaplina po ko-
lei do czasów współczesnych. Niestety
nie udało się wszystkiego w ten sposób
poukładać. Ze względu na kilkakrotny
udział w widowisku niektórych osób,
trzeba było ustawić utwory nieco inaczej,
łamiąc chronologię, aby wykonawcy mie-
li czas na przygotowanie się do kolejne-
go wyjścia.
Jaka muzyka pojawi się w finale?

Powiem tylko, że finał, to Vangelis.
Scenografię przygotował Bartek Stefański?

Jak najbardziej. Scenografia jest bar-
dzo problematyczna, dlatego, że każdy
utwór jest z "innej beczki". Z pewnością
to dla niego wyzwanie.
Czy te spektakle żyją dalej po zaprezen-
towaniu ich w Murowanej Goślinie?

Na ogół widowisko jest takim zakoń-
czeniem pewnego etapu. Materiał wyko-
rzystany, i rozpoczęcie pracy nad nowym.
Jest jednak coś, co mnie boli najbardziej.
Pewne dziewczyny, które brały udział w
naszych widowiskach, zdawały ostatnio
egzamin z muzyki. Okazało się na ich
przykładzie, że nie wszyscy angażują się
wwidowiska w sposób odpowiedni. Po-
kazywaliśmy całą historię muzyki w spo-
sób bardzo przejrzysty. Niestety
dziewczyny zupełnie to przeoczyły. Jednak
podczas występu cisza, skupienie,
zaangażowanie...

Jak dzieci odbierają moment przed sa-
mym występem? Duża trema? Jest tam
przecież także muzyka na żywo. Czy tak
będzie i tym razem?

Będzie muzyka na żywo. Będzie or-
kiestra, dwa chóry: "Akord" ze Swarzę-
dza oraz "Canzona" z Murowanej Gośliny.
Będą również soliści grający na fortepia-
niei śpiewający. Wiele układów tanecz-
nych przygotowanych zostało przez
Katarzynę Łukaszewicz.
Najmłodsi uczestnicy?

Drugie klasy. Myśleliśmy o pierwszych,
ale... cóż. Czasu było by bardzo mało.

Każdy musi mieć możliwość występu.
Wejścia na trzy minuty, ale tego nie da
się zrobić przy takiej ilości występują-
cych. To bardzo trudne logistycznie
przedsięwzięcie. Jest tylko jedna, jedyna
próba generalna z wszystkimi. Zawsze
tak było. Na tych próbach cuda były, ale
tuż przed samym występem wszyscy bar-
dzo mocno się sprężali.
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Pierwsze widowisko Pro Sinfoniki z cyklu "Dzieje..."
"Od poloneza do kankana"

Jadwiga Maćkowiak

w ciszy i ze skupieniem
rozmawiał

Marcin Matuszewski
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"Czy Bogusław Schaeffer był absolutnie trzeźwy, pisząc
"Kwartet..."? Takie pytanie dość często pada podczas prób.

Prawda jednak jest taka, że stworzył dzieło niezwykle wy-
magające dla aktorów. Podjęcie pracy nad spektaklem przez
aktorów amatorów jest wyzwaniem znacznie większym. Spek-
takl nie ma fabuły w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Jest
to żywa dyskusja o sztuce, szereg scen, w których ważną ro-
lę odgrywa improwizacja. Można rzec - czysta forma. Akto-
rzy włączają w spektakl widzów, krzyczą, zachowują się
pozornie irracjonalnie i dyskutują w sposób ...drastycznie
intelektualny. Scenariusz do sztuki przypomina zestaw ry-
sunków technicznych, ale... zabawa jest przednia.

Od ponad 30. lat "Kwartet dla czterech aktorów" prezentuje
znakomita czwórka aktorska: Mikołaj Grabowski, Andrzej
Grabowski, Jan Peszek oraz Jan Frycz. Wzór to niedościgniony.
W nieco mniejszym składzie, bo już bez Jana Frycza, wykonują
"Scenariusz dla trzech aktorów". Autorem również jest Bogusław
Schaeffer, a zabawa jest nie mniej fantastyczna. I tutaj nasza
rodzima aktorska grupa również ma chrapkę na tę sztukę.

Premiera "Kwartetu..." w grudniu 2014.

"Kwartet dla czterech
aktorów"

Zielona Goś
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Spektakle 4 i 5 października zostały odwołane!

Serdecznie Państwa przepraszamy!

Historia teatrem
pisana.. .

Rok 2003. Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w
Murowanej Goślinie. Pierwsza próba w lutym. W zasadzie
spotkanie, na którym określone zostały idee mające
przyświecać działaniom teatralnym grupy przez kolejne
lata, i któRe przyświecają do dzisiaj. Grupa ma być ory-
ginalna, realizować własne pomysły bez obaw przed no-
wymi wyzwaniami nawet jeśli będą wydawać się zbyt
wymagające.

I tak pierwszy spektakl... "Królewna Śnieżka". Też mi
oryginalność! Jednak rzeczywiście spektakl ten scenra-
iusz miał dość wyjątkowy. Był szczególny na tyle aby
można było dostrzec indywidualności i możliwości ak-
torskie młodych amatorów sztuki teatralnej.
Czas na nazwę. Nie była to prosta sprawa. Pojawiło się
mnóstwo propozycji, w śród nich "Banda Marcina". Na-
zwa szybko ewoluowała do dziś obowiązującej i pod taką
grupa jest już kojarzona, w zasadzie od początku istnie-
nia.
Po "przeprowadzce" do Ośrodka Kultury, grupa podjęła

wyzwania oryginalne, zgodnie z założoną koncepcją.
Pierwszym spektaklem, który może nosić miano całko-
wicie "gangowego" jest sztuka "Przyjaciel, kocha, na-
prawdę". Kilkakrotnie prezentowana, w tym podczas
Wiosny Teatralnej Młodych w CK Zamek w Poznaniu,
była ciepło przyjmowana przez publiczność, a grupa na-
brała większej wiary w sens działań autorskich. Drugi
spektakl, w pewnych kręgach, nabrał znaczenia niemal
kultowego. "Przedział". Sztuka wykonywana dziesięć lat
temu wiele razy w Murowanej Goślinie, Warszawie,
Gnieźnie i Środzie Wlkp. Zdobywała nagrody i zdecydo-
wanie dzisiaj zasługuje na to aby o niej nie zapomnieć.
Stąd po wielu latach nastąpiło jej wznowienie.

Kolejne spektakle, "Jason", "Jeden", "Sejf", kontynuują
tradycję spektakli autorskich, chociaż skład zespołu jest
już zupełnie inny. Aktualnie Gang Marcina pracuje nad
wznowieniem "Jasona", a w planach pojawił się spektakl
pod roboczym jeszcze tytułem "Aukcja". Ta sztuka ma
szansę zostać najbardziej wstrząsającym spektaklem
w  historii grupy. Prosimy, trzymajcie kciuki aby świetny
pomysł udało się z powodzeniem przenieść na scenę.

Gang Marcina
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Klub fotograficzny
MUROWANE FOTO

Fotografia w Murowanej Goślinie ma
długą tradycję. Po powstaniu Ośrodka
Kultury jedną z jego aktywności były dzia-
łania fotograficzne. Najważniejszą po-
stacią z tym związaną był śp. Władysław
Krzysztoń, niestrudzony fotograf syste-
matycznie uwieczniający życie naszej
gminy.

W pierwszej dekadzie XXI wieku Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji otworzył na os. Zielone Wzgórza
pracownię fotografii analogowej. Po-
mieszczenia dla pasjonatów fotografii
udostępniła Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Zielone Wzgórza". Zajęcia prowadzone
były przez Łukasza Pietrasika i Tomasza
Mizgiera. Uczestnicy nie tylko poznawa-
li ogólne zasady fotografii, ale zajmowa-
li się też fotografią artystyczną
i  eksperymentalną. W tych zajęciach
uczestniczyli także dzisiejsi członkowie
Klubu.

W 2009 roku Tomasz Mizgier (kierow-
nik MGOKiR, fotograf) zaprosił gośliń-
skich pasjonatów fotografii na cykliczne
spotkania w Ośrodku Kultury przy ul. Po-
znańskiej. Tak powstał Klub Murowane
Foto, który do dziś działa prężnie i za-
prasza wszystkich zainteresowanych fo-
tografią. Niezależnie od wieku, miejsca
zamieszkania, doświadczenia lub posia-
danego sprzętu.

Funkcjonowanie Klubu Murowane Fo-
to jest niesformalizowane, a uczestnic-
two w nim niezobowiązujące. Pasja
fotograficzna przyszła w różnych mo-
mentach naszego życia. Jednym z klubo-
wiczów jest Piotr Cybichowski, który ma
bogate tradycje fotograficzne. Tą dzie-
dziną zajmował się jego ojciec, brat oraz
teść, który uczył fotografii wspomnianego
wyżej Władysława Krzysztonia.

Aktualnie w działaniach Klubu uczest-
niczą ponadto Edward Ginter, Krzysztof
Górny, Mirosław Grobelski, Marek Handl,
Dominik Kowal, Tomasz Mizgier, Krzysz-
tof Nowakowski, Michał Rosiak i Marian
Ślewczuk. Przez Klub przeszło wiele osób,
wśród nich wielu przedstawicieli mło-
dzieży.

Spotykamy się regularnie w ponie-
działki o godz. 18:00 w jednej z sal piwnicy

na wystawy i targi. Sami też organizuje-
my wystawy zdjęć, również poza naszym
miastem.
Regularnie prezentujemy swoje prace
podczas Jarmarku św. Jakuba oraz od
dwóch lat na festiwalu Fotocooltura
w  Obornikach. Nasi klubowicze pokazu-
ją swoje zdjęcia na wystawach w całej
Wielkopolsce. Nasze prace można zoba-
czyć podczas poniedziałkowych spotkań
oraz w Internecie na stronach:
www.facebook.com/MurowaneFoto
oraz www.murowanefoto.pl

Dlaczego akurat fotografia? Dlatego,
że kochamy fotografować. Przyjemność
sprawia nam nie tylko moment zrobie-
nia zdjęcia, ale także doskonalenie się
w  sztuce fotografii. Nie odbywa się to bez
wysiłku ale efekty przynoszą satysfakcję.
Jednym z pytań, których nie lubimy, to
"Jakiego sprzętu używają klubowicze?"
Ciekawe zdjęcie można zrobić nawet pu-
dełkiem od butów (camera obscura), tak
więc sprzęt, a już na pewno logo na nim
umieszczone, nie determinuje jakości
zdjęcia. Wszystko zależy od fotografa -
to on dobiera parametry zdjęcia, kadr
i  moment naciśnięcia spustu migawki.
Dobry sprzęt ułatwia fotografowanie, ale
nigdy nie zastąpi fotografa.

Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej 16.
Czas upływa nam na rozmowach na te-
mat fotografii, oglądaniu naszych zdjęć,
dyskusji na ich temat, poszerzaniu na-
szej wiedzy na temat technik używanych
w fotografowaniu i obróbce graficznej,

wymianie doświadczeń i planowaniu
przyszłych przedsięwzięć.

Przez kilka lat udało nam się
przeprowadzić wiele fotograficznych
projektów, wśród nich: plenery, sesje we
wnętrzach i fotografowanie podczas
różnych wydarzeń. Bierzemy udział w
wewnętrznych i ogólnopolskich
konkursach fotograficznych, wyjeżdżamy Dominik Kowal
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Twarze Goślińskiej
Kultury

Polecane przez
Dionizę Boch
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Nie dyrygujesz chórem, muzycznie dzia-
łasz jednak intensywnie.

Śpiewam w chórze Bartka Michałow-
skiego w Poznaniu. Jest to Poznański Chór
Kameralny. Wcześniej śpiewałam u Ma-
teusza Sibilskiego w Fermacie i tam pra-
cowałam jako asystentka. Swojego chóru
nie mam i nigdy nie zakładałam. Nie cią-
gnie mnie do tego aby posiadać własny,
Może, jeśli będzie taka potrzeba...?
Oprócz śpiewania...

Oprócz śpiewania uczę dzieci gry na
fortepianie, skrzypcach i gitarze.
Ilu masz uczniów?

Ponad trzydziestu
To są zajęcia indywidualne?

Tak
Czyli... kupa roboty! Ale sprawia ci to
frajdę.

No pewnie! Największą!
A co w tym jest takiego pociągającego?

Najbardziej pociągające jest to, jak nic
nie wychodzi, nic nie wychodzi, nic nie
dociera, nie ma końca tłumaczenia i na-
gle... . . jest lekcja oświecenia! Taka, że
"szczena" opada!
Kiedy był pierwszy występ twoich pod-
opiecznych?

Pierwszy był w styczniu. Był to kon-
cert kolęd.
Byłaś dumna z wychowanków?

Byłam dumna, bo dzieciaki zrobiły du-
żo i fajnie się zaprezentowały. Nie było
większych wpadek. Wiadomo - stres,

pierwszy występ z instrumentem. W szko-
łach już wcześniej występowali, ale taki
instrumentalny był pierwszy. Byłam z  nich
bardzo dumna! Myślę, że oni z siebie też.
Uśmiechy od ucha do ucha i  ogromna sa-
tysfakcja.
Grasz na basie.

Tak
Jak to?!

Trochę z przymusu. To jest ciekawa
historia. Nie planowałam uczyć się na
basie. Nie ciągnęło mnie do gitary baso-
wej. Uważałam, że jest to instrument dla
facetów. Tylko i wyłącznie. Nie chciałam
mieć z tym nic wspólnego. Mąż sobie kie-
dyś kupił basówkę, bo chciał się uczyć.
Okazało się jednak, że czas mu na to nie
pozwalał i stała sobie tak w kącie. Aż przy-
szedł dwa lata temu taki mały kryzys w
orkiestrze dętej i jej członkowie zaczęli
się domagać włączenia do składu gitary
basowej. Był to też czas, w którym mój
mąż bardzo dużo pracował, mało co się
widzieliśmy. Stwierdziłam więc, że mo-
że coś tam "pobrzdękolę". W końcu nie są
to trudne rzeczy. Najczęściej dwa dźwię-
ki na zmianę, czasem trzeci /śmiech/.
Tak więc.... brzdękolisz dwa lata.

Tak. Pierwszy raz wzięłam gitarę ty-
dzień przed próbą. Teraz intrument bar-
dzo mi się podoba!
Próbujesz się rozwijać, czy poprzesta-
łaś na dwóch dźwiękach, czasem trzecim?

Próbuję się rozwijać! W szczególno-
ści dużo daje mi nowy zespół, który po-
wstał przy orkiestrze dętej. Tam już gramy
trudniejsze rzeczy. Jest co grać!
Opracowujesz utwory na orkiestrę dętą.

Tak ale przede wszystkim dla swoich
uczniów. W tym zakresie jest bardzo ma-
ło opracowań. Największa frajda jest wte-
dy, gdy aranż jest gotowy, usiądę sobie,
posłucham i do tego jeszcze BRZMI!

Absolwentka IV Wydziały Akademii
Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w
Pozanniu. Dyrygent chóralny, aranżer,
skrzypek, gitarzysta, pedagog.... jed-
nym słowem: Człowiek Wszystko!

Rozmawiał
Marcin Matuszewski

Niektórzy lubią
poezję

Niektórzy-

czyl i nie wszyscy-

Nawet nie większoś wszystkich

ale mniejszość.

Nie l icząc szkół, gdzie się musi,

i samych poetów,

będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.

Lubią-

ale lubi się także rosół z makaronem,

lubi się komplementy i kolor niebieski,

lubi się stary szalik,

lubi się stawiać na swoim,

lubi się głaskać psa.

Poezję-

tylko co to takiego poezja.

Niejedna chwiejna odpowiedź

na to pytanie już padła.

A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się

tego

jak zbawiennej poręczy.

Co to takiego poezja? To pytanie zadaje
sobie każdy, kto musi (szkoła) lub chce
się z nią zetknąć.

Postawiła je sobie również Wisława
Szymborska. Mistrzyni słowa. Wielka
dama poezji. Noblistka. Poetka pytań -
nie odpowiedzi.

Spróbujmy jej poszukać wwierszu:

Czy już znacie odpowiedź?
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