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Jak to wyglądało... jak brzmiało...
Owacjami na stojąco zakończył się koncert finałowy Międzynarodowych Warsztatów Gospel, który odbył się w osieckim
Klasztorze O.O. Franciszkanów.
A wszystko rozpoczęło się już,

w piątek, 4 marca. W godzinach po-
południowych w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Osiecznej poja-
wili się instruktorzy i muzycy, aby
wspólnie przećwiczyć utwory, któ-
rych w weekend będą uczyli się
uczestnicy warsztatów. Z Londynu
przybył znakomity i niezwykle cha-
ryzmatyczny dyrygent gospel Colin
Vassell, a z Krakowa przyjechała
równie charyzmatyczna dyrygentka
Agnieszka Krauz. Grupa muzyków
pod kierownictwem krakowskiego
pianisty Szymona Markiewicza,
składa się z artystów skupionych na
ziemi leszczyńskiej - bracia Fabian
i Jarosław Maćkowiak z Rawicza,
Tomasz Karmiński z Leszna, a cały
zespół wzmocnił Duńczyk - Filip
Kofod.
- To niezwykłe wyzwanie dla

wszystkich, ponieważ w tym skła-
dzie pracują razem po raz pierwszy
– tłumaczy Irena Bajserowicz,
prezes Stowarzyszenia Kultural-
nego,,KONTAKTYʼʼ w Lesznie,
organizator warsztatów. – Także
chór, który tworzą osoby, które zgło-
siły się na warsztaty zaśpiewa po
raz pierwszy. Również miejsce, w
którym odbywają się warsztaty jest
nowe…
W sobotę, 5 marca wczesnym

rankiem, zaczynają przybywać do
osieckiego Ośrodka Kultury uczest-
nicy warsztatów. Jest ponad pięć-

dziesiąt osób. W różnym wieku, ale
jest dużo młodych – trzynaście,
czternaście lat. Najliczniejsze z Gło-
gowa i Leszna. Nie brakuje też re-
prezentantów miasta i gminy
Osieczna. To cieszy. Teraz czeka
ich ciężka kilkugodzinna praca.
Potem przerwa na obiad, zakwate-
rowanie w Schronisku Młodzieżo-
wym ,,MORENAʼʼ i… znów
harówka do wieczora. A po kolacji,
kto chce może pojechać autokarem
do Leszna, gdzie o godz. 20.30 w
kościele p.w. św. Krzyża wystąpi z
koncertem Głogów Gospel Choir, z
którym gościnnie zaśpiewa Colin
Vassell.
- Jestem pod wrażeniem tego,

co dzieje się pod dachem kierowa-
nej przeze mnie placówki – wy-
znaje Zbigniew Schulz, dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury wOsiecznej, współorganiza-
tor warsztatów. – Mówiąc
szczerze nie dowierzałem Irenie,
gdy zaproponowała wspólne zor-
ganizowanie tych warsztatów, że to
może się udać w tak krótkim cza-
sie. Teraz nawet sam zacząłem
śpiewać… Po wysłuchaniu kon-
certu w Lesznie i zainteresowaniu,
z jakim się spotkał, jestem spokojny
o to, co wydarzy się jutro.
Niedziela, 6 marca, godzina

dziewiąta. Sala widowiskowa roz-
brzmiewa śpiewem i muzyką. In-
struktorzy dwoją się i troją, aby chór

śpiewał coraz lepiej i przyswajał jak
najszybciej melodie i teksty piose-
nek w języku angielskim. W ręku
każdego uczestnika kurczowo trzy-
mana książeczka, do której spog-
ląda, żeby od razu sprawdzać
tłumaczenie utworu i zrozumieć, o
czym śpiewa.
- Soprany i alty mogą zostać, ale

tenory jeszcze trochę muszą po-
pracować - dobiega z głośników
głos tłumacza Jacka Obolewicza,
który z pietyzmem przekazuje
słowa Colina. - Mamy coraz mniej
czasu, a do zrobienia w całości
jeszcze jedna piosenka...
Trzeba, pomimo zmęczenia,

jeszcze trochę sił wykrzesać z sie-
bie i dotrwać do przerwy obiadowej.
Po obiedzie próba generalna u
ojców franciszkanów, a wieczorem
koncert finałowy.
Emocje sięgają zenitu. Drobne,

a zarazem ostatnie, zmiany w na-
głośnieniu wprowadza Damian
Ziegler. Coraz większe podekscyto-
wanie można zaobserwować nie
tylko u uczestników warsztatów, ale
również u widzów, których przy-
bywa z chwili na chwilę. Tak duże
zainteresowanie imprezą przerosło
oczekiwania nawet samych organi-
zatorów. Gospodarz obiektu Gwar-
dian ojciej Jeske wraz z Ireną
Bajserowicz witają przybyłą do
klasztoru publiczność. Teraz czas
na…CHÓR!

Po wysłuchaniu jedenastu utwo-
rów publiczność wstaje z miejsc i
owacjami na stojąco dziękuje artys-
tom za przeżycia, jakich im dostar-
czyli podczas koncertu.
- Niesamowity klimat, niesamo-

wita atmosfera, niesamowite prze-
życie – słychać komentarze wśród
opuszczającej klasztor publiczno-
ści.
Tak samo czują się uczestnicy

warsztatów, instruktorzy, muzycy i
organizatorzy. Wszyscy ściskają się
radośnie, dziękując sobie nawza-
jem.
- To ogromny sukces organiza-

cyjny – mówi z dumą Paulina
Chrastek, prezes Fundacji,,Blisko
Ciebieʼʼ w Kątach, współorganizator
warsztatów. - Moim zdaniem
wszystko udało się dzięki temu, że
świetnie nawzajem się uzupełnia-
liśmy. Każdy z nas miał wyzna-
czone zadanie do wykonania i z
tego się wywiązywał.
Organizatorzy zgodnie jednak

przyznają, że bez pomocy finan-
sowej Urzędu Miasta Leszna,
Firmy KAN-BUD z Kąkolewa, Hie-
ronimaWilczkowiaka oraz Agen-
cji Artystycznej PAOLAStudioArt
i Banku Spółdzielczego w Po-
niecu o/Osieczna impreza nie
mogłaby się odbyć.
Zdjęcia z warsztatów i wspól-

nego koncertu na str 16.

Turniej Oldboys

Kolejny Turniej Piłki Halowej Oldboys został rozegrany na sali
gimnastycznej Zespołu Szkół w Osiecznej. W rozgrywkach udział
wzięły cztery drużyny – dwie z Osiecznej, jedna ze Święciechowy oraz
reprezentanci policji. Rozegranie ośmiu meczów pozwoliło wyłonić zwy-
cięzców. Pierwsze miejsce zajęli Policjanci, na drugim miejscu uplasowała
się drużyna Osieczna I Trzecie miejsce należało do Święciechowy i jak
łatwo się domyślić czwarta pozycja przypadła Osiecznej II. Królem strzel-
ców został Paweł Jaworski, który trafił 16 bramek. Zaś najlepszym bram-
karzem uznano Władysława Kowalskiego.


