DODATKOWY KONCERT
VII MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU CHÓRALNEGO
IM. KS. EDMUNDA SZYMAŃSKIEGO
poniedziałek 21 lipca 2014 r., godz. 19.00
sala koncertowa Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10

Koncert Chóru Dekoor Close Harmony
z Utrechtu w Holandii
(repertuar: jazz, muzyka, gospel i rozrywkowa)
Dyrygent Christoph Mac-Carty

WSTĘP WOLNY
ZAPRASZAJĄ: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej
Goślinie, Chór Dziecięcy, Kameralny i Żeński „Canzona” z Murowanej Gośliny, Elżbieta Wtorkowska – Dyrektor Festiwalu

fot. freeimages.com

IVGOŚLIŃSKI PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH
Murowana Goślina 2014
12 lipca 2014 r.
Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

Koncert Finałowy
2 sierpnia 2014 r. (sobota) godz. 20.15
W programie: Koncert Orkiestry Kameralnej „Mixtura” pod dyrekcją Pauliny Rogowskiej, „Niemen mniej znany” - koncert Natalii
Niemen z zespołem

ZAPRASZAJĄ: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina - Tomasz Łęcki, Proboszcz
Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie - ks. Piotr Skoczylas, Sołtys Sołectwa
Długa Goślina - Marek Strykowski, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
- Arleta Włodarczak, Dyrektor Festiwalu - Agnieszka Szymańska - Wojtera

PROGRAM
14.00 Msza św.
w kościele pw. św. Jakuba
w Murowanej Goślinie
(plac Powstańców Wlkp.)
po mszy przejście
(barwny korowód) do auli
Gimnazjum nr 1
15.30 Prezentacja
zespołów

ZAPRASZAJĄ:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Zespół Śpiewaczy „Goślińskie Chabry” w Murowanej Goślinie
fot: michaelaw/freeimages.com (tło) & zvon/freeimages.com (instrument)

N

ie teatr, nie kino, ale też nie wprost rekonstrukcja wydarzeń –
goślińskie widowiska trudno sklasyfikować. Choć może nie
jest to niezbędne. Ważniejsze, że ta lokalna inicjatywna niesie
za sobą mnóstwo korzyści: społeczne, wzmacniające więzi (uczestnicy od do
lat), edukacyjne, a także – co prawdopodobnie najważniejsze z kolei dla mieszkańców miasta i gminy Murowana
Goślina – gospodarcze oraz związane ze zwiększeniem liczby miejsc
pracy (w
roku widowisko stworzy miejsca pracy stałej i sezono-

wej dla ok.
osób). Ale żeby poznać osobiste korzyści, jakie można
wynieść z udziału w tego typu przedsięwzięciu, oddajmy głos
uczestnikom i współtwórcom tegorocznego widowiska „Śpiący
Rycerze Królowej Jadwigi”. Zapraszamy na nie w letnie wieczory ,
, , i lipca.
Zdjęcia z prób do widowiska

r.: Piotr Cybichowski

W

pierwsze widowiska byłam zaangażowana, jak każdy pracownik
ośrodka kultury od strony organizacyjnej. Tworzyliśmy i budowaliśmy elementy scenograficzne, szykowaliśmy posiłki, sprzedawaliśmy
bilety, a na końcu sprzątaliśmy. Za każdym razem byłam pod wrażeniem naszych aktorów biorących udział w widowisku. Było widać
pasję, zaangażowanie i swoistą więź, jaką stworzyli między sobą. Do
tegorocznego widowiska brakowało czarownic. Namawiając inne
osoby, zobowiązałam się, że też będę grać. Słowo się rzekło, w końcu
to wymarzona rola... A poza tym fajnie znaleźć się po drugiej stronie
lustra.
AGNIESZKA SZYMAŃSKA-WOJTERA

P

o zeszłorocznym udziale w goślińskim widowisku nie widzieliśmy
z mężem innego rozwiązania, jak tylko zaangażować się ponownie!
Jestem pewna, że nie będziemy żałować, bo to fantastyczna zabawa. Dla
mnie to także dodatkowy rozwój, ponieważ podjęłam się ułożenia kroków tańca dla czarownic. Mam nadzieję, że radość i pasja tańczących
dziewczyn udzieli się wszystkim widzom, którzy wracać będą do Murowanej Gośliny przy okazji kolejnych widowisk.
NATALIA OGORZAŁEK

Z

głosiłem się do widowiska, ponieważ chciałem się przekonać, jak to
jest być aktorem. Występuję jako pomocnik młynarza oraz jedno
z dzieci tańczących przed królem.
OLGIERD ADAMCZAK ( LAT)

W

idowiska prześladują mnie już od 25 lat. W 1989 roku jako uczeń ósmej klasy
podstawówki grałem jedną z głównych ról w wielkim widowisku historycznym z okazji 600-lecia miasta. To ode mnie współcześni usłyszeli treść aktu nadania praw miejskich. Ja jako kanclerz Oleśnicki odczytywałem słowa króla spisane
w akcie. Słuchało mnie kilka tysięcy ludzi zgromadzonych po brzegi rynku. Później
jeszcze parokrotnie miałem przyjemność robić spektakle z panem Marianem Pflanzem, co bardzo miło wspominam, bo to była prawdziwa przygoda. Zawodowo
związałem się ze scenografią w Teatrze Wielkim w Poznaniu cały czas współpracując nad wieloma projektami w Murowanej Goślinie. Teraz pracuję w Ośrodku
Kultury w naszym mieście. Prowadzę pracownię sztuki i galerię. Wprowadzam
następne pokolenia w świat sztuki. Moja osoba jak widać silnie jest wpisana
w historię naszego miasta. Grałem też postać św. Jakuba a to zobowiązuje. Jak
wiemy św. Jakub jest obrońcą wiary i ja wierzę, wierzę w ludzi, ich talenty, moc
twórczą i dobre wibracje. Jak już zaznaczyłem, jestem tu od samego początku, już
od sześćset dwudziestu pięciu lat i zostaję!

Murowana jak Puy du Fou
Do współpracy nad widowiskiem przyłączają
się również mieszkańcy gminy Czerwonak.

BARTŁOMIEJ STEFAŃSKI, SCENOGRAF WIDOWISKA

Z

roku na rok coraz więcej jest w Polsce osób zafascynowanych
fenomenem Puy du Fou w regionie Wandei we Francji. Jak
wiemy, gmina Murowana Goślina współpracuje z francuskim
parkiem historycznym w przygotowaniach widowiska na
. Jubileusz Chrztu Polski. Do projektu kulturalnego dołączają również mieszkańcy gminy Czerwonak.

P

o zeszłorocznym widowisku „Miłość, armaty, konfederaty” chciałem
znów stać się częścią niezwykłej historii, doświadczyć wspaniałej
atmosfery i mieć możliwość pracy z ludźmi, których łączy jeden,
wspólny cel.

W widowisku wcielam się w rolę Kronikarza. To właśnie on ma wprowadzić widza w historię. Kronikarz nie uczestniczy bezpośrednio
w wydarzeniach - jest swoistym łącznikiem pomiędzy publicznością,
a wydarzeniami dziejącymi się podczas widowiska.
Według mnie podstawową korzyścią dla ludzi, którzy uczestniczą
w takich przedsięwzięciach, jest możliwość wyrwania się z codziennej
rutyny. Świetną cechą takich projektów jest również możliwość integracji z mieszkańcami gminy. Gdyby nie możliwość wspólnej pracy przy
widowisku, zapewne nie byłoby okazji, nawiązać wielu wspaniałych
znajomości.
JAKUB KARPISIAK

Z

głosiłam swój udział w widowisku, ponieważ uznałam to za sposób
na oderwanie się od codziennych zajęć typu praca, dzieci i obowiązki domowe oraz liczyłam na poznanie nowych ludzi. Pomyślałam
też, że próby do widowiska będą okazją do ruchu na świeżym powietrzu, do którego wcześniej nie potrafiłam się zmobilizować. Jest tak, jak
sobie wyobrażałam. Poznałam wiele sympatycznych osób, z którymi
podczas przerw w próbach miło się rozmawia. Na jedną z poznanych
pań mogę w razie potrzeby liczyć podczas odwożenia dzieci do szkoły.
Poprawiła mi się kondycja - początkowo bieganie na próbach męczyło
mnie, teraz robię to bez problemu. Występuję jako jedna z postaci
z pochodniami, mieszkanka Murowanej w scenie napadu krzyżackiego
i dama dworu.
KATARZYNA FIRLEJ-ADAMCZAK

Bilety w cenie 19 i 25 zł do nabycia w punktach CIM przy
Pl. Wolności i na Starym Rynku w Poznaniu, w serwisie Bilety24.pl oraz
w Bibliotece w Murowanej Goślinie. Bilety ulgowe przysługują dzieciom
i młodzieży uczącej się, seniorom powyżej 65 roku życia oraz posiadaczom Karty Rodziny Dużej z terenu Aglomeracji Poznańskiej.

Dlaczego współpraca z Puy du Fou? Specjaliści z Wandei dzielą się
swoją wiedzą techniczną, architektoniczną i logistyczną związaną
z organizacją monumentalnych widowisk, popartą ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, z profesjonalistami z regionu Wielkopolski.
W Puy du Fou, dzięki najnowszym technologiom multimedialnym
i robotyce możemy być widzami niesamowitych widowisk opartych
na autentycznych motywach zaczerpniętych z historii Francji. Widz
całą swoją wrażliwością może wczuć się w prześladowania chrześcijan galijskich, podboje Wikingów i legendę o królu Arturze, historię
wojny stuletniej ze św. Joanną d’Arc, przygody romantycznych muszkieterów, dramat zwykłych ludzi w mrocznym czasie Rewolucji Francuskiej i w końcu straszliwe wojny światowe XX wieku.
Tego, co zrobiono w Puy du Fou, nie da się po prostu opisać zwykłymi
słowami. Oglądając francuskie spektakle, byłam zachwycona jak małe
dziecko, nie tylko dlatego, że jestem romanistką. Legendarne postacie
z opowieści z gatunku płaszcza i szpady ożywały na moich oczach,
zupełnie jak na planie filmu przygodowego. Technika zastąpiła magię
i czary. I naprawdę, rozum nie wierzył oczom, kiedy w jednym z przedstawień z wody wynurzył się nagle rzeczywistych rozmiarów drakkar,
czyli statek wikingów, z pełną żywą załogą, lub gdy w innym tancerki
flamenco kreśliły stopami gwiazdy, tańcząc na ogromnej wodnej scenie. Rozum nie wierzył też uszom, gdy patrzyliśmy wszyscy na spektakl, w którym dźwięki zamieniały się w girlandy fontann. Nigdy
w życiu nie widziałam nic tak pięknego. Poruszające było dla mnie
również to, że każdym ze spektakli był jakiś symbol związany z chrześcijaństwem, na którym wyrosła przecież cała historia Zachodu.
Ale również w Murowanej Goślinie będziemy już niedługo świadkami
prawdziwie czarodziejskiego widowiska, które profesjonaliści i wolontariusze, wszyscy jednakowi zapaleńcy, przygotowują z miłości do
historii Polski. Powiedzieć by można jak w recenzji filmowej: „Żywy
film, żywa historia, żywe wzruszenia”! Obok nas dzieje się coś absolutnie wspaniałego, pasja wcielona w życie. Musimy wiedzieć, że drużyna
Goślinian, licząca już setki osób, tegorocznym przedstawieniem
„Śpiący Rycerze Królowej Jadwigi” wprawia się przed wielkim Jubileuszem roku
. Przygotowują bowiem kolejny niezwykły spektakl,
większy niż wszystkie do tej pory. Kto wie, może wtedy widowisko
uświetniające
. lecie Chrztu Polski przyćmi francuskie spektakle
w Puy du Fou?
Ewa Pirogowska (Czerwonak), zdjęcie: Grzegorz Piasecki

RAJD PIESZO-ROWEROWY
„POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI”
17 sierpnia 2014 r.
TRASY RAJDU:
Rowerowa sportowa - 25 km; start Nowy Rynek, godz. 11.30
Rowerowa rodzinna - 12 km; start Nowy Rynek, godz. 11.30
Piesza Nordic Walking - 10 km, start przystań Binduga, godz. 11.00
META:
Przystań Binduga, czynna w godzinach 14.00-16.00
OBOWIĄZKOWE ZAPISY DO DNIA 11 SIERPNIA 2014:
Osobiście: w Czytelni biblioteki, plac Powstańców Wlkp. 9
Telefonicznie: 662 787 144 poniedziałek-piątek 10.00-18.00
Mejlowo: rajd@onet.eu
ORGANIZATORZY: Miasto i Gmina Murowana Goślina, Biblioteka Publiczna
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu oraz mieniu uczestników oraz osób trzecich. Regulamin i szczegóły na stronie www.murowana-goslina.pl

VI LATO Z PRZEWODNIKIEM
W PUSZCZY ZIELONKA 2014

S

erdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty wakacyjnych
weekendowych rajdów i wyjazdów promocyjnych oferowanych przez
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. To już edycja tej imprezy organizowanej przez Gminy Członkowskie Związku tj.: Czerwonak, Kiszkowo,
Murowaną Goślinę, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz.
Tegoroczne imprezy turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe i autokarowe
dadzą możliwość dogłębnego poznania Puszczy Zielonka – największego i najbardziej naturalnego kompleksu leśnego w okolicach Poznania – wszystkie
odbędą się bez względu na warunki pogodowe. W wyznaczonych miejscach
w każdy wakacyjny weekend będą na Państwa czekali kierownicy tras,
regionaliści, którzy poprowadzą imprezy. Pogoda zapewniona, zabieramy
dobry humor.

Harmonogram imprez Lata z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka:
czerwca (niedziela) – bieg przełajowy – Cross Dziewicza Góra (Owińska),
lipca (niedziela) – maraton rowerowy MTB – Binduga (Murowana Goślina),
lipca (niedziela) – spływ kajakowy Szlakiem Kajakowym „Puszcza Zielonka” (Pobiedziska),
lipca (niedziela) – rajd rowerowy turysty czytelnika (Murowana Goślina),
lipca (niedziela) – rajd Nordic Walking (Owińska),
sierpnia (niedziela) – rajd rowerowy po Szlaku Kościołów Drewaninych,
sierpnia (sobota) – wyjazd promocyjny na Szlak Kościołów Drewnianych
(Poznań),
sierpnia (niedziela) – rajd rowerowy „Powrót do przeszłości” (Murowana
Goślina),
sierpnia (sobota) – triathlon Czerwonak (Owińska),
sierpnia (niedziela) – rajd Nordic Walking fitness (Dąbrówka Kościelna),
sierpnia (niedziela) – bieg –
lecie Murowanej Gośliny (Murowana
Goślina).
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie, a szczegółowy program znajduje się w kalendarzu imprez na stronie www.puszcza-zielonka.pl oraz www.facebook.com/RajdyTurystyczne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

BIKECROSS MARATON GOGOL MTB 2014
6 lipca 2014 r.
MIASTECZKO STARTOWE: Binduga w Mściszewie, Gmina Murowana Goślina
GODZINY STARTU: godz. . - dystans mega, godz. . - dystans mini.
TRASY: Mini - km i Mega - km
BUFETY NA TRASIE: Mini - bufet, Mega - bufety

OTWARTE MISTRZOSTWA MUROWANEJ
GOŚLINY W MTB MARATONIE
lipca w ramach cyklu BIKE CROSS MARATON GOGOL MTB
w Maratonach MTB spotykamy się po raz pierwszy na Bindudze i zarazem po raz pierwszy w historii podczas
Mistrzostw Murowanej Gośliny.

Aby wystartować w Mistrzostwach musisz być pełnoletni, zameldowany na
terenie Gminy i przy zgłoszeniu udziału w maratonie zaznaczyć opcję udziału w klasyfikacji Mistrzowskiej.
Klasyfikacja Mistrzowska maratonu będzie prowadzona w kategorii OPEN na dwóch dystansach – MINI – km i MEGA – km osobno dla mężczyzn i kobiet.
Zwycięzcy (pierwsze trójka) w formule OPEN na każdym z dystansów otrzymają puchary,
pamiątkowe koszulki rowerowe.
ZAPRASZAMY, WYSTARTUJ, SPRÓBUJ SWOICH SIŁ NA TRASIE MTB MARATONU

Z

dniem czerwca
r. Spółka Koleje Wielopolskie wprowadziła zmiany
w rozkładzie jazdy pociągów relacji Poznań – Gołańcz. Termin obowiązywania nowego rozkładu jazdy to: czerwca – sierpnia
r.

Każdorazowe wprowadzenie zmian w rozkładzie jazdy pociągów skutkuje
zmianą rozkładów jazdy autobusów linii wewnątrzgminnych nr
,
,
,
i
, których zadaniem (między innymi) jest umożliwienie mieszkańcom
sołectw gminy Murowana Goślina kontynuacji podróży komunikacją publiczną
do i z Poznania. Biorąc pod uwagę powyższe informujemy, że począwszy od
czerwca
r. autobusy linii wewnątrzgminnych kursują zgodnie z niżej
podanymi godzinami odjazdów z przystanków początkowych:

KIERUNEK

Dni robocze (pon. - pt.)

MUROWANA GOŚLINA (ul.
Kolejowa)  UCHOROWO

6:35

15:40

17:25

19:35

UCHOROWO MUROWANA
GOŚLINA (ul. Kolejowa)

6:05

7:05

16:03

17:47

KIERUNEK

20:00

TERMINARZ WYDARZEŃ
KULTURALNYCH
LIPIEC
TERMIN

10:25

13:35

15:42

17:30

MŚCISZEWO MUROWANA
GOŚLINA (ul. Kolejowa)

7:12

10:40

13:55

16:07

KIERUNEK

plaża nad jeziorem
Łomno w Wojnówku

Turniej siatkówki plażowej

Murowana Goślina

6 lipca

Bike Cross Maraton Gogol MTB 2014
oraz Otwarte Mistrzostwa Murowanej
Gośliny w MTB Maratonie

Binduga - Mściszewo

12 lipca

IV Gośliński Przegląd
Zespołów Śpiewaczych

aula Gimnazjum nr 1

13 lipca

spływ kajakowy Szlakiem Kajakowym
„Puszcza Zielonka”

Pobiedziska,
Puszcza Zielonka

18,19,20,
25,26 lipca

Widowisko Plenerowe „Śpiący rycerze
królowej Jadwigi” czyli legenda o powstaniu Murowanej Gośliny

„Probostwo”,
ul. Bracka,
Murowana Goślina

19 lipca

Światowy Zjazd Gośliniaków

aula Gimnazjum nr 1

19 lipca

Jarmark św. Jakuba

Murowana Goślina

19 lipca

Plener fotograficzny
– Wojnówko w obiektywie

Wojnówko

20 lipca

rajd pieszo-rowerowy
„Odjazdowy Bibliotekarz”

Murowana Goślina,
Puszcza Zielonka

21 lipca

Koncert Chóru Dekoor Close Harmony
z Utrechtu w Holandii

aula Gimnazjum nr 1

27 lipca

rajd Nordic Walking

Owińska,
Puszcza Zielonka

27 lipca

Turniej siatkówki plażowej

Murowana Goślina

5-6 lipca

17:55

Dni robocze (pon. - pt.)

MUROWANA GOŚLINA (ul.
Kolejowa)  ŁOPUCHÓWKO

5:35

12:53 16:32 19:40

ŁOPUCHÓWKO MUROWANA
GOŚLINA (ul. Kolejowa)

5:06

6:10

8:00

12:20 17:00 20:00

Dni robocze (pon. - pt.)

MUROWANA GOŚLINA (ul.
Kolejowa)  DŁUGA GOŚLINA

6:40

15:42

17:26

19:30

DŁUGA GOŚLINA MUROWANA
GOŚLINA (ul. Kolejowa)

6:09

7:09

16:05

17:47

19:55

MIEJSCE

Musica Sacra, Musica Profana cz.2

Długa Goślina

3 sierpnia

rajd rowerowy
po Szlaku Kościołów Drewnianych

Puszcza Zielonka

9 sierpnia

wyjazd promocyjny
na Szlak Kościołów Drewnianych

Poznań

9 sierpnia

Wojnowski Turniej Siatkówki

Wojnówko

Turniej siatkówki plażowej

Murowana Goślina

10 sierpnia

Spacer śladami historii
po Murowanej Goślinie

Murowana Goślina

17 sierpnia

rajd rowerowy „Powrót do przeszłości”

Murowana Goślina

23 sierpnia

triathlon Czerwonak

Owińska

23 sierpnia

rajd pieszy „cudze chwalicie, swego nie
znacie”

Wojnówko

23 sierpnia

rajd Nordic Walking fitness

Dąbrówka Kościelna

23 sierpnia

Dzień z koniem

Raduszyn

23 sierpnia

Orientacja na Rakownię

Rakownia

Turniej siatkówki plażowej

Murowana Goślina

24 sierpnia

Spacer śladami historii
po Murowanej Goślinie

Murowana Goślina

31 sierpnia

bieg – 625-lecie Murowanej Gośliny

Murowana Goślina

31 sierpnia

Dzień Solidarności i Wolności

Kościół pw. NAJCh

Dni robocze lipiec-sierpień

6:45

10:10

16:40

19:35

Soboty, niedziele, święta lipiec-sierpień
10:00

17:45

Dni robocze w pozostałych miesiącach
6:28

15:35

17:28

19:35

Dni robocze lipiec-sierpień
7:10

PŁAWNO MUROWANA GOŚLINA
(ul. Kolejowa)

IMPREZA

2 sierpnia

9-10
sierpnia

KIERUNEK

MUROWANA GOŚLINA (ul.
Kolejowa)  PŁAWNO

SIERPIEŃ
TERMIN

KIERUNEK

MIEJSCE

piknik rodzinny - Wianki

5 lipca

Dni robocze (pon. - pt.)

MUROWANA GOŚLINA (ul.
Kolejowa)  MŚCISZEWO

IMPREZA

10:40

17:10

20:00

Soboty, niedziele, święta lipiec-sierpień
10:25

18:15

23-24
sierpnia

Dni robocze w pozostałych miesiącach
6:05

7:10

16:00

18:00

20:00

UWAGA! Autobusy linii
Murowana Goślina – Pławno kursują także
w okresie wakacyjnym tj. lipiec – sierpień. Osoby, które dotychczas nie
korzystały z takiej możliwości informujemy, że ww. autobusami można dojechać na plażę w Kamińsku. Koszt przejazdu z Murowanej Gośliny do Kamińska na podstawie biletu jednorazowego normalnego to , zł. Cena biletu
miesięcznego normalnego - , zł. Bilety zarówno jednorazowe jak i miesięczne można zakupić u kierowcy autobusu linii nr
.

AKTUALNY TERMINARZ ROZGRYWEK LIGOWYCH PIŁKI
NOŻNEJ, SIATKÓWKI ORAZ SZCZEGÓŁY WYMIENIONYCH
WYŻEJ IMPREZ NA WWW.MUROWANA‐GOSLINA.PL
W ZAKŁADCE KALENDARZ.

