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Centrum Kultury RONDO
CK RONDO inspiruje
O sile i potędze liter poeci wiedzieli już od wieków. Moc słowa, energię artyści wykorzystywali i wykorzystują do
dziś. Alighiero Boetti - współczesny malarz, konceptualista uczynił z alfabetu credo swojej twórczości. Robert Indiana
w najbardziej rozpoznawalnym , powielanym w formie malarstwa, grafiki i rzeźby dziele zatytułowanym „LOVE” ( zbudowany z liter, tworzący miłosny kompozycyjny uścisk) wpisuje się na trwałe w kulturową świadomość wizualnej społecznej komunikacji. Ciekawostką jest fakt, że Indiana - w latach 60 - otrzymał zamówienie na stworzenie kartki świątecznej
z napisem LOVE do najbardziej znanego muzeum sztuki nowoczesnej na świecie - Museum of Modern Art w Nowym Jorku.
I od tego się zaczęło. Również pracownia plastyczna CK RONDO postanowiła przedstawić artystyczną wersję improwizacji na temat liter. Oczywiście punktem wyjścia stał się napis CK RONDO, którego pomysłodawcą był Tomasz Koza,
zastępca dyrektora CK. Wyzwanie przyjęliśmy. Napis stał się okazją do zaprezentowania talentów i pasji uczestników
sekcji. Każda osoba mogła stworzyć własną „literę”, wyrażając swoją indywidualność. Z wielu godzin pracy, wstępnych
szkiców, szukania wspólnej kompozycji, używając różnych środków wyrazu, od figuracji po abstrakcję, powstał jeden
napis. Ilustruje on energię i różnorodność CK RONDO - od muzyki, poprzez taniec, po sztuki wizualne. Oddaje ducha
tego miejsca. Jeśli więc zaciekawi cię ten napis, ustawiony na zewnątrz, przed frontem budynku, zainspiruj się tym
przeczuciem i skręć, wejdź do nas. Zapraszamy. CK RONDO INSPIRUJE.
Mariusz Korbański

Remont
Z początkiem sierpnia rozpoczął się remont sceny w sali widowiskowej CK Rondo, wraz z jej bezpośrednim zapleczem.
Naszej Gminie udało się zdobyć dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach programu
„Kulisy kultury”, przeznaczonego na poprawę funkcjonalności instytucji kultury. W zakresie prac powstanie praktycznie
nowy, nieco większy niż do tej pory, podest sceniczny, gdyż stara konstrukcja była już w bardzo kiepskim stanie. We
wszystkich pomieszczeniach zaplecza sceny wymienione zostaną drzwi, zmodernizowana będzie również instalacja
elektryczna oraz wymienione podłogi. Na zapleczu powstanie nowa toaleta dla wykonawców. Bardzo się cieszymy,
że kolejny zniszczony fragment budynku CK zostanie odnowiony. Remont powinien się zakończyć z końcem września.
Mamy więc nadzieję, że wydarzenia Grodziskiej Jesieni Kulturalnej odbędą się już na nowiutkiej scenie.
Waldemar Łyczykowski

Centrum Kultury RONDO
Żegnając lato…
W obecnym, kolejnym roku niepewnej sytuacji, wynikającej z zagrożeń epidemicznych, nie udało się zrealizować
wszystkich zaplanowanych wydarzeń kulturalnych w tradycyjnej formie. Dotyczyło to przede wszystkim pierwszego półrocza i Grodziskiego Piwobrania, które znowu
„Poszło w web”. Mimo że staraliśmy się nieco wyjść do
mieszkańców, organizując podczas jego trwania małe koncerty w Parku Miejskim, mieliśmy świadomość, że taka
oferta ani nas, organizatorów, ani mieszkańców miasta w
pełni nie satysfakcjonowała. Zrobiliśmy jednak tyle, na ile
przepisy pozwalały. Spadek zakażeń i nieco bardziej optymistyczna sytuacja na polu walki z koronawirusem, zmobilizowały nas oraz władze miasta do zorganizowania jeszcze
jednej, większej imprezy na zakończenie lata. Obok wydarzeń sportowych – Mini GRODZISKa SZYBKO DYCHA PO
COVIDZIE – obyły się 2 dni plenerowych imprez kulturalno
-rekreacyjnych. 11 września „Plenerowe granie” w Parku
Miejskim. Dobierając wykonawców staraliśmy się program
adresować głównie do młodzieży. Stąd znany raper donGURALesko i popularny zespół ŁYDKA GRUBASA. Nie
chcieliśmy też zapominać o mieszkającej w naszej
gminie coraz liczniejszej grupie gości zza wschodniej
granicy, głównie z Ukrainy. To dla nich udało się zaprosić
zespół ZBRUCZ z Tarnopola. Nie zabrakło ponadto atrakcji
dla najmłodszych. Były animacje ze szczudlarzami, interaktywne show przedstawił klaun cyrkowiec, pojawiło się też
wesołe miasteczko. Była również dobra kuchnia, serwowana z licznych foodtrucków i stoiska grodziskiego browaru. W niedzielę, 12 września, odbył się tradycyjny Festyn
przy Wiatraku, impreza o charakterze bardziej ludycznym.
Stąd liczne stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, warsztaty pokoleniowe, warsztaty stemplowania tkanin oraz atrakcje
dla dzieci, jak choćby malowanie buziek czy animacje cyrkowe. Tradycyjnie można było zwiedzić wnętrze wiatraka, powspominać smaki z dzieciństwa na stoiskach KGW
i uczestniczyć w warsztatach pszczelarskich. Imponująco
prezentowały się stoiska projektu ekologicznego „4 Żywioły”. W programie imprezy nie zabrakło elementów ludowych, choćby za sprawą występu ZTL Cybinka-Grodzisk
i innych sekcji CK Rondo. Na scenie przy wiatraku zaprezentował się ponadto zespół Ukulele, efektowna GRUPA
SZOPENA, grająca na instrumentach perkusyjnych oraz
znakomita Opalenicka Grupa Wokalna, kierowana przez
Leszka Górkę. Gwiazdą wiatrakowego festynu był kielecki
Kabaret z Konopi. Oba wydarzenia cieszyły się wyjątkowo
dużym zainteresowaniem mieszkańców, dopisała również
pogoda. Zwłaszcza w sobotę dało się zauważyć dobrze bawiącą się widownię, wśród której przeważali ludzie młodzi, a nawet dzieci.

Refleksja
Instytucje kultury (zwłaszcza takie, jak nasza), które obok
biblioteki i – w przypadku naszego miasta – orkiestry, są jedynymi ośrodkami gwarantującymi dostęp do tzw. kultury,
często stoją przed ogromnym dylematem – na co stawiać
w swojej działalności, za pomocą jakich narzędzi kreować
misję „ukulturalnienia” społeczeństwa? Czy konsekwentnie trzymać się pewnych wartości, próbować tak dobierać ofertę, by z jednej strony trafiać w gusta i oczekiwania
wszystkich – jeśli to w ogóle jest możliwe – ale z drugiej
proponować zjawiska na pewnym poziomie, poniżej którego nie należy schodzić? A może iść na łatwiznę i ulegać
ogólnym trendom chwili, takim, jakim na przykład ulegają
media, w tym niestety telewizja publiczna, która z definicji
powinna być misyjna, a nie jest. Może powinniśmy słuchać
takich podpowiedzi: „...bo to przyciąga ludzi...”, „...bo ludzie tego chcą..”, „...bo ludzie tego słuchają...”, „...bo liczy
się Zabawa!..”, najczęściej bezrefleksyjna. Czy publiczna
instytucja kultury powinna, często za społeczne pieniądze, realizować przysłowiowy „koncert życzeń” obywateli,
bez względu na poziom i przemycane wartości? Podobno
o gustach się nie rozmawia, każdy ma prawo do swoich wyborów, itd. Ale czy zawsze mamy świadomość, co na nasze
gusta wpływa i utrwala w nas wzorce dobre lub złe? Kto
i w jakim celu je rozpowszechnia? Te pytania pozostawiam
bez odpowiedzi, zachęcając do refleksji nad niektórymi
poruszonymi zagadnieniami. Ten nieco przydługi, refleksyjny wstęp nawiązuje do wykonawców sobotniego „Plenerowego grania” w Parku Miejskim. Główni wykonawcy
wieczoru rekrutowali się z takich właśnie podpowiedzi, jak
np.: „...bo ludzie na nich przyjdą...”. No i stało się, przyszli. Przed sceną dużo dzieci, młodzieży, rodziców z małym
dziećmi. Koncerty w zasadzie bardzo udane, wykonawcy
bardzo sprawni i efektowni, frekwencja zadowalająca,
zabawa doskonała. Gdy jednak wsłuchać się w niektóre
wyśpiewane teksty na scenie, przychodzi smutna refleksja – dlaczego nas to bawi, do czego nas nastraja, jakie
wrażenia w nas wywołuje, co w nas budzi podziw u tych
wykonawców? Oto kilka przykładów (pisownia oryginalna): „... rapapara miała ryja jak kopara…”, „...Rozeszło się
po gminie, że byłem w tej dziewczynie”, „za górami, za lasami żyją baby z kut***mi”, „niezła z ciebie d**a chłopie”,
„w ch**a to możesz walić swoją ciocię”, „od browara zara
zwiędnie ci fu**ra”, „pokaż d**ę”, by nie cytować niezliczonych wyrazów na: ch, k, j, p, itp. Oczywiście zawsze zależy nam, by jak największą frekwencją cieszyły się nasze
imprezy. Ale nasuwa się znowu pytanie – czy to powinien
być najważniejszy wskaźnik? Czy powinno być przyzwolenie na publiczne prezentowanie takich wykonawców, dla
których dążenie do rozpoznawalności, do sławy, do kasy
wreszcie, nie zna granic? Jako bezpośredni realizatorzy tej
imprezy mamy bardzo mieszane uczucia co do oceny tego
„kulturalnego” wydarzenia. Nie wiem też, czy nie powinniśmy za nasze wybory niektórych uczestników tej imprezy
przeprosić…
				 Waldemar Łyczykowski
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Grodziska Orkiesta Dęta
XXXI Regionalny Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych w Kleczewie
To była niedziela pełna wrażeń, radości i pozytywnych emocji... Rozbiliśmy bank nagród. 1 sierpnia orkiestra wzięła
udział w XXXI Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych w Kleczewie. Zdobyliśmy tam najwyższe miejsca,
główną nagrodę - Złotą Wieżę w muzyce koncertowej, I miejsce w muzyce marszowej, Puchar dla najlepszego kapelmistrza: Renaty Kubale, Puchar dla najlepszego zespołu mażoretek, nagrodę dla solisty Orfeusza Jaszyka oraz Nagrodę
Publiczności. Orkiestry oceniała komisja w składzie: mjr Paweł Joks - Dowódca Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych RP w Poznaniu, ppłk SG Leszek Mieczkowski - Naczelnik Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym
Sączu oraz Krystian Weber - specjalista ds. programowych i muzyk w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Cieszymy się,
że mimo długiej przerwy nadal jesteśmy w dobrej formie!
Renata Kubale

Warsztaty muzyczne w Kaliszu
XIII Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych+ w Kaliszu już za nami!! 3 dni muzykowania, spotkań sekcyjnych,
szkoleniowych z innymi dyrygentami, integracja oraz występ w Pleszewie, tak w skrócie możemy opisać niesamowitą
przygodę. Warsztaty prowadzone były przez najlepszych kapelmistrzów reprezentacyjnych orkiestr oraz przez wspaniałych pedagogów z Polski i z zagranicy. Dla uczestników to była doskonała okazja, by doskonalić swój warsztat muzyczny
i posłuchać koncertów w wykonaniu światowych solistów. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w warsztatach, gdyż było to dla nas nowe doświadczenie i możliwość poszerzenia wiedzy oraz umiejętności muzycznych. Dowodem naszej efektownej pracy jest otrzymanie Certyfikatu potwierdzającego udział w warsztatach muzycznych.
Renata Kubale

Grodziska Orkiesta Dęta
Festiwal Muzyki Dętej Gronalia
2021

I Opalenicki Przegląd Orkiestr
Dętych

W niedzielę, 22 sierpnia, w Grodzisku Wielkopolskim, na
Festiwalu Muzyki Dętej Gronalia 2021 spotkało się pięć
orkiestr dętych. W czasie przemarszu i na scenie można
było podziwiać orkiestry z: Murowanej Gośliny, Śmigla,
Nekli, Wolsztyna oraz oczywiście nas. Popołudnie wypełniły największe przeboje polskiej i światowej muzyki
rozrywkowej. Każda orkiestra zaprezentowała się na wysokim poziomie. Nie zabrakło pokazu mażoretek, które
były bardzo atrakcyjnym widowiskiem. Festiwal stał się
prawdziwym świętem muzyki orkiestrowej, a grodziska
publiczność po raz kolejny nie zawiodła, bawiąc się z muzykami i nagradzając wszystkie orkiestry gromkimi brawami.
Paulina Leszczyńska

To była piękna i słoneczna niedziela, pełna najlepszej
muzyki dętej w Opalenicy.
„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła!” Pod tym hasłem,
w niedzielę, 5 września odbył się I Opalenicki Przegląd
Orkiestr Dętych. Uczestniczyły w nim cztery wspaniałe
orkiestry z: Tarnowa Podgórnego, Świebodzina, Opalenicy
i oczywiście nasza grodziska orkiestra! Wystąpiło ponad
stu muzyków. Podczas przeglądu, orkiestry zaprezentowały
się w przemarszu ulicami miasta oraz w koncertach na
scenie. Gdy wybrzmiał już ostatni dźwięk, kapelmistrzowie
otrzymali pamiątkowe statuetki. Na koniec festiwalu
daliśmy pokaz musztry paradnej.
				
Paulina Leszczyńska

Wakacyjna orkiestrowa przygoda!!!
W dniach od 3 do 5 sierpnia Grodziska Orkiestra Dęta po wielu pracowitych miesiącach wyjechała na letni odpoczynek do malowniczego Głowaczewa, miejscowości położonej nad rzeką Piławą. Nasza Pani Kapelmistrz
zorganizowała orkiestrowej rodzinie ekstremalny spływ kajakowy. Było
to nie lada wyzwanie dla wielu członków orkiestry, ponieważ większość
z nas na spływ wybrała się po raz pierwszy w życiu. Pierwszy dzień upłynął spokojnie, zwiedziliśmy okolicę, rozegraliśmy mecz w siatkówkę i pływaliśmy w basenie. Warto wspomnieć, że poznaliśmy nawet zamieszkałego tam kota, który bardzo polubił
członków orkiestry i towarzyszył
nam przy każdym posiłku. Dzień
drugi był wyzwaniem dla wielu z
nas. Przed nami był do pokonania
14-kilometrowy spływ kajakiem.
Rozpoczęliśmy go w miejscowości pod nazwą Zdbice. Na drodze
spotkaliśmy wiele przeszkód, ale z
każdą poradziliśmy sobie doskonale. W trakcie odpoczywaliśmy w miejscowości o niespotykanej nazwie Szwecja. W ciągu 3,5 godzin pokonaliśmy całą trasę. Byliśmy bardzo z siebie dumni i zmęczeni. Spływ potraktowaliśmy jak wyścigi formuły jeden,
ale nie zabrakło oczywiście przy tym śmiechu i zabawy. Wieczorem odbyło się ognisko z tańcami i śpiewem. Cały wyjazd zaliczamy do udanych. Był
to czas wypoczynku i okazja do wspólnego spędzenia czasu. Nie zabrakło
przy tym wiele radości. Teraz orkiestra potrafi nie tylko tańczyć i grać, ale
również świetnie pływać kajakami!!!
Eurydyka Jaszyk
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Centrum Kultury RONDO
Jestem wokalistką

wywiad z Eweliną Rajchel - piosenkarką, nauczycielem śpiewu, instruktorką w Studium Piosenkarskim CK Rondo
- Kim jest Pani z wykształcenia?
- Jestem italianistką, a Filologię
Włoską ukończyłam na Uniwersytecie
Śląskim. Ale przede wszystkim jestem
wokalistką, studiowałam Edukację
Muzyczną na Wydziale Dyrygentury
Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ukończyłam również
Dwuletnie Studium Piosenkarskie im.
Czesława Niemena w Poznaniu ze
specjalnością - aktor scen muzycznych.
- Kiedy po raz pierwszy wystąpiła
Pani na scenie?
- Mój pierwszy występ publiczny
odbył się pod koniec pierwszej klasy
szkoły podstawowej. Pani od muzyki, Halina Milewska, postawiła mnie
na zakończenie roku szkolnego przed
całą szkołą, zaśpiewałam wówczas
piosenkę pt. „Żegnaj nam szkoło
kochana”.
Jeśli chodzi o bardziej dojrzałe
występy, to w wieku 15 lat mama
zapisała mnie do Estrady Rzeszowskiej, na lekcje śpiewu do Studium
Piosenkarskiego, które działało przy
Estradzie Rzeszowskiej. Tam miałam
zajęcia ze świetnymi, rzeszowskimi
pianistami - panem Leszkiem Wojtaszczykiem i Grzegorzem Pacześniakiem.
Tak to się zaczęło. Ważny dla mnie
występ odbył się w Estradzie Rzeszowskiej na zakończenie rocznej nauki śpiewu.
- Czasami mówi się „urodzić się
z talentem”, a czy Pani urodziła się ze
śpiewem na ustach?
- W pewnym sensie tak. Pamiętam,
że moja mama bardzo dużo śpiewała
w domu, a ja ją naśladowałam.
Musiałam być dzieckiem wrażliwym
na muzykę, gdyż już jako przedszkolak
uwielbiałam pewną, znaną piosenkę
Haliny Frąckowiak pt. „Tin Pan Alley”.
Kiedy tylko puszczana była w radiu,
potrafiłam rzucić wszystkie zabawki,
wdrapać się na ławę, zdjąć bieżnik,
przesunąć wielki fikus, tańczyć i
śpiewać, jakbym była na scenie, a
miałam tylko 4-5 lat. Moją drugą

ulubioną piosenkarką z dzieciństwa
była Zdzisława Sośnicka, marzyłam,
żeby dostać jej płytę na Mikołaja.
- Czy brała Pani udział w jakichś konkursach na szeroką skalę?
- Można tak powiedzieć. Jako nastolatka wzięłam udział w konkursie
Młodych Talentów, który odbył się
w Liceum Muzycznym w Rzeszowie.
Zajęłam wtedy 2. miejsce, potem zaproszono mnie do udziału w jednym
z wieczorów, z cyklu „Wieczór z muzami”. Była to seria koncertów organizowanych przez rzeszowskich dziennikarzy i działaczy kultury odbywających
się na Zamku w Rzeszowie. Mogę to
nazwać moimi pierwszymi sukcesami.

zem piosenkę „Ja wysiadam“ w Klubie Akademia w Rzeszowie), a potem
w finale „Szansy na sukces“ w Sali
Kongresowej. Dużym zaskoczeniem
było dla mnie ponowne zaproszenie
mnie do „Szansy na sukces”, z piosenkami z repertuaru Jana Pietrzaka.
Przygoda z „Szansą“ otworzyła mi
wiele drzwi, m.in. zostałąm zaproszona przez Agencję Artystyczną Wojciecha Manna i Krzysztofa Materny
do występu w Sopocie, w Koncercie
Gwiazd, w tamtejszym Acquaparku.
W roku 2005 zdobyłam Grand Prix
Festiwalu Piosenki Greckiej w Zgorzelcu. Myślałam, że na tym zakończy
się moja kariera festiwalowo-kon-

Potem, już jako studentka, wzięłam
udział w programie „Szansa na sukces”, którego gościem była Anna Maria Jopek. Wygrałam ten program.
Z perspektywy czasu uważam, że
miałam ogromne szczęście, że trafił
mi się program właśnie z tą artystką.
Ania Jopek to dla mnie wielka gwiazda
i osobowość. Komponuje własne piosenki, jest wykszytałconą pianistką,
ma niepowtarzalny, rozpoznawalny
styl.
Miałam potem dwukrotnie jeszcze
(poza programem) możliwość z nią
wystąpić: na koncercie w Rzeszowie, na który zaprosiła mnie z całą
rodziną (zaśpiewałyśmy wtedy ra-

kursowa, ale wzięłam później jeszcze powtórnie udział, na zaproszenie
organizatora, w Festiwalu Piosenki
Greckiej, zdobywając 4. miejsce.
- Kto był/jest dla Pani inspiracją
w muzyce?
- To jest bardzo dobre pytanie. Jest kilka takich postaci. Artystami, których
bardzo często słuchałam i słucham,
są George Michael i Elvis Presley. To
były gwiazdy o niesamowitym talencie. Podziwiałam ich za piekną barwę
głosu, genialne operowanie techniką,
emocjami. Obaj byli jednocześnie
showmanami, ale też kompozytorami, tekściarzami, a George Michael
produkował swoje pioseneki w stu-

Centrum Kultury RONDO
diu. Grał, tak jak Elvis, na kilku instrumentach. Niestety, jego wizerunek
z czasem stał się nieco skandalizujący,
co trochę mnie zniechęciło. Innymi
ponadczasowymi wykonawcami są
dla mnie: Whitney Houston, Aretha
Franklin, czy Dionne Warwick wraz
Burt’em Bacharach‘em oraz Diana Ross. Bardzo lubię też polskich
muzyków-wokalistów: wspomnianą
już Annę Marię Jopek i Zdzisławę
Sośnicką, Ewę Bem. Moją uwagę
zwracają artyści, którzy śpiewają repertuar radosny, o pozytywnym przekazie. Oczywiście nie mam nic przeciwko nostalgicznym balladom, byle
nie za dużo.
- Gdzie w najbliższym czasie będzie
można Pani posłuchać?
- Mam nadzieję, że jesienią uda się
zorganizować kilka koncertów promocyjnych mojej autorskiej płyty „Sound
&Light“. Właśnie trwa uzgadnianie
ewentualnych miejsc koncertów.
- A może też w Grodzisku Wlkp.?
- Całkiem możliwe. Na pewno zaśpiewam podczas koncertu w sali widowiskowej CK Rondo, 11 listopada br.,
poświęconego Krzysztofowi Krawczykowi, podczas którego wystąpią
słuchaczki studium piosenkarskiego
i znakomity wokalista Janusz Szrom.
- Dlaczego wybrała Pani Poznań jako
swoje miasto?
Po raz pierwszy przyjechałam do Poznania w czasie studiów, z okazji Dni Kultury Włoskiej. Występowałam wówczas w teatrze studenckim. Graliśmy
sztukę „Rare parole d‘amore“ (z wł.
„Rzadkie słowa miłości“) w tej sztuce,
granej w języku włoskim, śpiewałam
dwie piosenki. Spędziliśmy w Poznaniu trzy dni i był to czas, który bardzo mile wspominam. Drugiego dnia
naszego pobytu zostaliśmy zaproszeni
do klubu Blue Note, gdzie koleżanki
„załatwiły mi“ występ z zespołem grajacym tego wieczoru dla publiczności.
Zaśpiewałam standard „Summertime”. To był mój „bluenotowy” debiut. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że
wrócę do Poznania i tutaj zostanę. Powodem mojej przeprowadzki do stolicy Wielkopolski było Dwuletnie Studium Piosenkarskie, jedyna wówczas
państwowa szkoła policealna w Pols-

ce, która kształciła uczniów w śpiewie
rozrywkowym. Fakt, że zdałam egzamin do tej szkoły i to na drugiej
pozycji, był dla mnie spełnieniem
marzeń. Uczęszczałam do klasy pana
Przemysława Basińskiego i pani Barbary Bajon, to był świetny czas.
Ale dlaczego w Poznaniu poczułam
się dobrze? Bardzo przypomina moje
rodzinne miasto, Rzeszów. Jest bardzo estetycznym, zadbanym miejscem. Sam Wojciech Kilar mówił
o nim: „mój magiczny Rzeszów”. Dla
mnie Poznań to był taki Rzeszów, ale
trochę większy.
- Czym się Pani zajmuje poza prowadzeniem Studium Piosenkarskiego?
- Poza prowadzeniem zajęć w Grodzisku, uczę dorywczo języka włoskiego.
Jestem też nauczycielem muzyki
w Szkole Podstawowej na Winiarach
w Poznaniu. Do niedawna wykładałam
też przedmiot „Współczesne style
muzyczne“ na studiach zaocznych, na
Wydziale Akustyki UAM.
- Co sprawia, że wybiera Pani dla nas
w Studium Piosenkarskim taki a nie
inny repertuar?
- Zazwyczaj kierowałam się i kieruję
kluczem trudności, ale także wartości
artystycznej. Na początku wybierałam
dla Was utwory łatwiejsze, o niezbyt skomplikowanej melodii, żeby
pokonać pewne trudności techniczne, np. otwieranie samogłosek czy
wyrównanie dynamiki. Ważne jest
dobranie repertuaru do możliwości.
Zazwyczaj koncerty traktuję jednak
tematycznie, śpiewaliśmy już utwory międzywojenne, piosenki Starszych Panów, Agnieszki Osieckiej,
Wojciecha Młynarskiego, Jonasza
Kofty, ale także standardy jazzowe,
piosenki Elvisa Presley‘a, Sonety
Shakespeare‘a. Z czasem, kiedy coraz
lepiej śpiewaliście, wybierałam repertuar o wyższym stopniu trudności,
dochodząc do utworów w języku angielskim. Chcę, żebyście poznali jak
najbardziej różnorodny repertuar.
- Czy w przyszłości ma Pani zamiar
sięgnąć w swojej muzyce po inne style muzyczne?
- Na ten moment jeszcze nie wiem.
Na mojej płycie pojawia się kilka
stylów muzycznych. Płyta ma charak-

ter popowy, ale jest tu trochę bluesa,
soulu, a nawet jazzu. Czy będę sięgać
jeszcze po inne style? W każdej chwili mogłabym zaśpiewać program ze
standardami jazzowymi.
- Odnosząc się do Pani płyty, to wykonuje Pani piosenki swojego autorstwa…
- Tak, zaczęłąm pisać coś w rodzaju
wierszy jeszcze w liceum, ale wtedy pisałam „do szuflady“. Nie bardzo wierzyłam, że mają jakąś wartość
artystyczną. Czytałam wtedy dużo
poezji i moje twórcze próby wydawały
mi się bardzo odległe od prawdziwej
poezji. Do napisania tekstów piosenek zachęcił mnie Piotr Kałużny.
Te pierwsze z pewnością dojrzewały
w czasie, nie wszystko od razu
było dobre i skończone. Byłam wobec siebie bardzo samokrytyczna,
a pierwszym recenzentem była moja
młodsza siostra Daria. Miała niezły
ubaw, czytając niektóre fragmenty
„dzieł“ :). Piotr też często trafnie coś
podpowiadał. Z moimi piosenkami
zapoznała się kiedyś również Elżbieta
Zapendowska. Zwróciła wówczas
uwagę na kilka obecnych w tekstach
transakcentacji - źle akcentowanych
wyrazów na tle melodii. Potem mój
kolega, świetny realizator studyjny - Przemek Ślużyński, zwracał mi
uwagę na podobne błędy. Tworzenie
własnych tektów i melodii to praca indywidualna, ale warto czasmi
pozwolić się skrytykować przez osoby zaufane i nie można się tego bać.
Nikt chyba nie lubi krytyki, ale warto
posłuchać co inni mają do powiedzenia, żeby nie popełniać tych samych
błędów. Warto pytać, konsultować
się, przynajmniej na początku. Z czasem stajemy się bardziej wprawieni,
wyczuleni na różne subtelności, taka
była przynajmniej moja droga.
Wywiad przeprowadziła
Zosia Glapa
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Głośno, barwnie i niepowtarzalnie
Festiwal Muzyki Dętej GRONALIA 2021
Powszechnie wiadomo jak silne są w Grodzisku Wlkp. tradycje orkiestr dętych, głównie za sprawą ponad 90 – letniej działalności Grodziskiej Orkiestry Dętej, obecnie im. Stanisława Słowińskiego. Silne są też tradycje organizowania wszelakich spotkań, przeglądów, konkursów i festiwali orkiestr
dętych, które staramy się kontynuować. Jednak od pewnego czasu nosiliśmy się z planami zmiany, funkcjonującego od wielu lat, schematu organizacyjnego tych orkiestrowych konfrontacji. Zależy nam na tym, by nie było
to tylko jednodniowe spotkanie kilku typowych orkiestr, głównie wywodzących się z nurtu Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu Wielkopolski.
Chodzi o coś więcej, o to , by spróbować zrobić z Grodziska Wielkopolskiego
prawdziwe centrum muzyczne dla instrumentalistów grających na wszelkich instrumentach dętych. Miałyby się tu pojawiać nie tylko amatorskie
orkiestry dęte, ale również profesjonalni soliści, zespoły kameralne, jak też
bardziej urozmaicone gatunki i style muzyczne. Marzy się nam też rozbudowanie imprezy, w oparciu o wspaniałą bazę lokalową naszej orkiestry
i CK, o warsztaty instrumentalne gry na instrumentach dętych. Chcemy,
by przez 2-3 dni Grodzisk Wlkp., w wielu miejscach, rozbrzmiewał muzyką
wykonywaną na instrumentach dętych. Do tego potrzebne są oczywiście
odpowiednie środki, o pozyskanie których występujemy do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego - póki co bez powodzenia. Nie tracimy
jednak nadziei, że Festiwal Muzyki Dętej GRONALIA z prawdziwego zdarzenia, kiedyś uda się zorganizować. Pewną namiastką tego, co chcielibyśmy
w przyszłości osiągnąć, była tegoroczna impreza. Już w nieco zmienionej
formule i pod nową nazwą, Festiwal Muzyki Dętej, 21 i 22 sierpnia, na grodziskim Starym Rynku mieliśmy prawdziwą ucztę muzyczną, za sprawą blisko 250 wykonawców grających na instrumentach dętych. Poszerzyliśmy
imprezę o dodatkowy dzień, sobotę 21.08, kiedy to na festiwalowej scenie
wystąpił znakomity zespół instrumentów dętych Dizzy Boyz Brass Band.
Ten, wzorowany na nowoorleandzkim składzie, zespół dał niezwykle energetyczny popis gry na instrumentach dętych, wprawiając zgromadzoną
publiczność w prawdziwy zachwyt, porywając nawet niektórych do tańca. Podobnie było w niedzielę, kiedy to po efektownym przemarszu przez
miasto, orkiestry z Murowanej Gośliny, Śmigla, Wolsztyna, Nekli i Grodziska Wlkp. prezentowały się na rynku. Wszystkie przedstawiły koncerty na
bardzo dobrym poziomie, demonstrując dość różnorodny repertuar. Cieszyliśmy się, że - mimo nie najlepszych prognoz - dopisała pogoda i nie zawiodła grodziska publiczność, dzięki czemu festiwal można uznać za udany.
I jeszcze coś, czym chcemy się pochwalić, co nas, organizatorów bardzo
uradowało i sprawiło dużo satysfakcji. To nadesłane komentarze szefów,
goszczących w Grodzisku Wlkp., orkiestr. Oto niektóre z nich:
„Jeszcze raz chciałbym podziękować za możliwość uczestnictwa w Festiwalu. Był to dla nas ogromny zaszczyt występować wśród tylu wspaniałych orkiestr. Dla muzyków orkiestry zawsze działa to jak świetny motor
napędowy i zachęca do dalszego rozwoju.”
					
/Wojciech Olejnik - Nekla/
„Panie dyrektorze w imieniu orkiestry i własnym dziękuję
za miłą niedzielę. „
				 /Mateusz MJ Sibilski - Murowana Goślina/
„Dziękujemy raz jeszcze!! Świetna organizacja
i wspaniała publiczność!”
					
/Piotr Błaszkowski - Śmigiel/
Waldemar Łyczykowski

Centrum Kultury RONDO
Wszystko co dobre... czyli wakacje z CK RONDO
Wszystko co dobre, szybko się kończy. Na szczęście wspomnienia, jak kartki z podróży, zostają z nami na długo. Pragnęliśmy stworzyć ich jak najwięcej i staraliśmy się, żeby były one jak najwspanialsze, dlatego zorganizowaliśmy
w sierpniu zajęcia dla najmłodszych. Dwa tygodnie szczelnie wypełniliśmy atrakcjami, tak, aby nie brakowało kreatywnej zabawy, nauki, zbierania nowych doświadczeń i umiejętności. Każdy znalazł coś dla siebie. Pierwszy tydzień spędziliśmy na miejscu, w CK. Dzieci tworzyły swoje filmy, budowały domki dla owadów, plotły makramy, wytapiały świece
i tworzyły ogródki w słoikach. Nasi podopieczni mogli dać upust swoim artystycznym wizjom w każdy możliwy sposób.
Nie brakowało pracy z farbami, kredkami, włóczkami czy nawet młotkami. Każdego dnia dzieci wynosiły coś z zajęć - dosłownie. Wszystkie swoje piękne dzieła
mogły zabrać ze sobą, aby zdobiły ich
domy. Drugi tydzień spędziliśmy w plenerze. Codziennie odwiedzaliśmy wigwam w Zdroju, gdzie - pod okiem harcerzy - dzieci uczyły się jak radzić sobie
w terenie. Był to dobry trening dyscypliny i musztry, ale i wspaniała lekcja
współpracy, podstaw skautingu i kilku
ciekawych zabaw. Zakończenie wakacji
było spektakularnie. Nie brakowało piany, dymu i baniek mydlanych. Ostatni
dzień był wypełniony atrakcjami, a na
koniec dzieci wykazały się wiedzą, zdobytą przez całe dwa tygodnie. Nawiązały się nowe przyjaźnie, uczestnicy zajęć
zdobyli nowe umiejętności i dali upust
swoim artystycznym duszom. Codziennie zachwycali nas swoją kreatywnością
oraz wiedzą. Wykazali się determinacją,
duchem zdrowej rywalizacji i umiejętnością współpracy. Niezmiernie miło było patrzeć, jak - z dnia na dzień - stają się
odważniejsi i bardziej pewni siebie. Każdy zaprezentował swój niezwykły talent i znalazł coś dla siebie. Mamy nadzieję,
że zdobyta wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane w codziennym życiu, ale i przydadzą się po powrocie do szkoły.
Weronika Kaczmarek

Scena nieoczywista
Podczas tegorocznych wakacji ruszyliśmy z cyklem koncertów kameralnych pt. „Scena nieoczywista”. Udało się muzycznie ożywić kilka „nieoczywisty” miejsc pokazując przy tym ich piękno i przydatność do organizacji kulturalnych spotkań
z mieszkańcami. Pierwszy koncert odbył się 3 lipca przy pomniku Powstańca Wlkp. na ulicy Szerokiej. Zagrało “Trio
Kalamata” zaś program koncertu wypełniła muzyka grecka. Kolejne spotkanie odbyło się 24 lipca w Parku Miejskim.
Na pomoście stawu dla dzieci zaśpiewał i zagrał Wujek Ogórek, a następnie wystąpili Trzej Tenorzy, prezentując najpopularniejsze utwory operowe, operetkowe i inne hity światowej wokalistyki. Ostatni koncert tego cyklu odbył się 7
sierpnia, a sceną stał się balkon budynku Cechu Rzemiosł przy ul. Szerokiej. Widownia miała okazję posłuchać melodii
z Ukrainy i Mołdawii bowiem wykonawcą koncertu był zespół Besarabia, w składzie którego grali muzycy z tych właśnie państw. Bardzo cieszy nas fakt, że taka forma spotkań z kulturą spodobała się grodziszczanom, o czym świadczyła
rosnąca z każdym koncertem frekwencja. Postaramy się w kolejnym sezonie kontynuować cykl ożywiając kolejne „nieoczywiste” miejsca.
Aleksandra Drzymała
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Tatrzańskie przygody
W wakacyjnym okresie swobody od zajęć szkolnych i studenckich, zdecydowana większość naszej „Cybinki” uczestniczyła w wyjeździe do Murzasichla. W dniach od 26 lipca do 1
sierpnia, mieliśmy okazję doskonalić swoje umiejętności taneczne oraz zintegrować się ze sobą u podnóża pięknych Tatr.
Przez tydzień, w pocie czoła trenowaliśmy przed koncertami,
które odbędą się w najbliższym czasie. Dzięki przepięknej pogodzie, mogliśmy oderwać się od prób i spróbować naszych
sił w górskiej wędrówce. Cała nasza wycieczkowa grupa mogła podziwiać i wejść na: Rusinową Polanę, Dolinę Kościeliską, Smerczyński Staw, Kopieniec Wielki oraz ujrzeć Zamek w
Niedzicy i Jezioro Czorsztyńskie. Mimo iż droga nie była łatwa,
z powodu grzejącego w plecy słońca oraz braku cienia, warto
było pocierpieć, by zobaczyć malownicze widoki. „Ojciec Dyrektor” zorganizował dla nas warsztaty z paniami Katarzyną
i Hanną Trebunia - góralkami, które opowiadały nam o kulturze góralskiej. Podczas spotkania mogliśmy zobaczyć proste
góralskie instrumenty i posłuchać góralskiego śpiewu. Nasi
wyjazdowi opiekunowie zapewniali nam atrakcje na wieczory. Rywalizacja: blondyni - bruneci, w trakcie której licytowaliśmy się na przykład na jak najwięcej piosenek ze zwierzętami (śpiewaliśmy aż 40 minut bez przerwy) oraz szukaliśmy
przy sobie rzeczy na daną literę, dostarczyła nam mnóstwo
frajdy. Piątkowego wieczoru mogliśmy wyszaleć się na potańcówce - bawiliśmy się świetnie - lecz to, co dobre szybko się
kończy. W czasie obozu, jako członkowie zespołu, bardzo się
ze sobą zżyliśmy, dlatego po powrocie do domu opanowało
nas uczucie pustki. Wszyscy mamy nadzieję że praca podczas
wyjazdu zaowocuje na występach i z niecierpliwością czekamy na kolejne wyjazdowe propozycje.
Julia Adamczak

Plon niesiemy plon,
w gospodarza dom
W okresie wakacyjnym „dożynków Ci u nas dostatek”,
a więc - pomimo wyjazdów urlopowych - mamy
też trochę pracy. Dożynkowy wieniec przyszło nam
obtańcować w tym roku
w wielu miejscach - najpierw
w Szydłowie, dalej w Głodnie, Grąblewie oraz Borzysławiu. Zazwyczaj, oprócz
obrzędu dożynkowego, mieliśmy także okazję dać przed
publicznością krótki koncert,
prezentując tańce różnych
regionów Polski. W połowie
września braliśmy też udział
w przeglądzie tańców szamotulskich „Jakżem jechoł

do Szamotuł”, gdzie przedstawiliśmy suitę „Dożynki
u Nyczoków”. Udało nam się
zdobyć zaszczytne II miejsce w naszej kategorii. Do
Grodziska wróciliśmy zadowoleni z osiągniętej lokaty
i możliwości wystąpienia oraz
zobaczenia innych świetnych
zespołów na scenie przeglądu. A już kolejnego dnia,
instruktorzy oraz grupa tancerzy mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie
tańców z regionu szamotulskiego na specjalnych warsztatach
zorganizowanych
w Szamotułach.
Kacper Fórmaniak
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Chór „Ottimo” wyróżniony!
Po raz pierwszy w swojej karierze chór miasta Grodzisk Wielkopolski „Ottimo” stanął w szranki na szczeblu międzynarodowym. Dwudniowy, XI Międzynarodowy Festiwal Chóralnej Pieśni Maryjnej zainaugurowano w częstochowskiej parafii św. Wojciecha występem chóru męskiego “Pochodnia” z Częstochowy. W sobotę, 28 sierpnia przed jury konkursu
zaprezentowało się dziewięć zespołów: Chór Męski im . St.Moniuszki – Żnin, Chór Młodzieżowy „Megaron” – Ljubliana – Słowenia, Chór Mieszany „Ottimo” – Grodzisk Wielkopolski, Chór Mieszany „BrosciChorus” – Brożc, Chór Żeński
– „Jutrzenka” – Rezekne – Łotwa, Chór Nauczycielski „Canto” – Przysucha, Chór Akademicki Politechniki Krakowskiej
– „Cantata” – Kraków, Chór Żeński „ Harmonia” – Łukowa, Chór Mieszany „ Aurin” – Kecskemet – Węgry. Konkurs wygrał
chór Młodzieżowy „Megaron” – Ljubliana – Słowenia, natomiast chór mieszany „Ottimo” zdobył wyróżnienie.
Bartosz Żołędziejewski

Grodziska Jesień Kulturalna
Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do zapoznania się
z niektórymi propozycjami programu przygotowanego na
tegoroczną jesień. Oczywiście nie jest to zamknięta lista
wydarzeń. O ewentualnych zmianach lub nowych punktach
programu będziemy państwa informować na bieżąco. Mamy
nadzieję, że nic nie przeszkodzi nam w jego realizacji.
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MIŁOSNA PUŁAPKA spektakl komediowy
Wielokulturowy Festiwal Tanga A100R`21
„Piazzolla Rekonstrukcje” zespół THE OTHER SOUND
SALON ODNOWY spektakl komediowy
KRZYSZTOF KRAWCZYK TRIBUTE
Janusz Szrom i Studium piosenkarskie
RONDO SZTUKI ZPTS
PIOTR BAŁTROCZYK
A100R`21 – TANGONALIA Trio TAKLAMAKAN
– pokazy tanga w wykonaniu TANGEROUS
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