
MAJÓWKA
Z ZESPO¸EM GOLEC uORKIESTRA

Bracia Golcowie byli gwiazdà wieczoru Majowego Pikniku Rodzinnego, który odby∏ si´ 1 maja
na Stadionie Miejskim w Ciechocinku. Oprócz zespo∏u z Karpat na scenie pojawili si´ tak˝e polscy
Beatlesi - grupa The Postman. W rytmach disco-polo publicznoÊç rozgrzewa∏ zespó∏ Diament. Z kolei
romskie pieÊni i taƒce zaprezentowa∏ Cygaƒski Tabor z Ciechocinka.

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

Koncert zespo∏u Golec uOrkiestra przyciàgnà∏ t∏u-
my widzów. Naszej redakcji uda∏o si´ zamieniç kilka
s∏ów z braçmi - ¸ukaszem i Paw∏em:

- 16 lat na scenie, kilkanaÊcie p∏yt, wielu mi∏oÊ-

ników waszej muzyki, koncerty w Polsce i za gra-
nicami kraju - czujecie si´ spe∏nieni muzycznie?

- ¸ukasz Golec: Artysta chyba nigdy do koƒca nie
jest spe∏niony muzycznie. Komponujàc coÊ nowego,
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zawsze pojawia si´ pytanie: czy dzie∏o jest ju˝ na tyle dopracowane, by ujrza∏
je Êwiat? I chocia˝ na naszym muzycznym koncie mamy 120 piosenek, wÊród
nich tak zwane kultowe przeboje, to nadal czujemy g∏ód tworzenia. Z drugiej
strony ten zawód zobowiàzuje nas do ciàg∏ego rozwoju. Twórczy artysta musi
si´ rozwijaç, oczywiÊcie pozostajàc w zgodzie ze swymi wartoÊciami, przekona-
niami. Po cz´Êci na pewno jesteÊmy spe∏nieni, jednak pi´kne jest to, ˝e muzyka
wcià˝ ods∏ania nam nowe horyzonty i pozytywnie nakr´ca do tworzenia.

- Obecnie zatem czego poszukujecie pod wzgl´dem muzycznym, nad
czym pracujecie?

- Pawe∏ Golec: Za nami pe∏en pracy rok jubileuszowy - 15-lecie zespo∏u. Przez
ten czas skupieni byliÊmy na promocji p∏yt: „The best of Golec uOrkiestra” i pro-
jektu kol´dowego - p∏yty „Koncert kol´d i pastora∏ek w Bazylice Jasnogórskiej”.
Oba te wydawnictwa w krótkim czasie uzyska∏y status z∏otych p∏yt, co nas
ogromnie cieszy. Natomiast obecnie skupiamy si´ na przygotowaniu do tegorocz-
nego festiwalu w Opolu. ZostaliÊmy zaproszeni do koncertu z okazji 50-lecia
Skaldów. To wielki zaszczyt móc wykonaç utwory zespo∏u o tak bogatym dorobku
artystycznym.

- ¸ukasz Golec: Ponadto mam nadziej´, ˝e do koƒca 2015 roku uda si´ nam
wydaç p∏yt´ „Golec uOrkiestra symfoniczno-etnicznie”. Pierwszy prapremiero-
wy koncert odb´dzie si´ 5 czerwca w Bielsku-Bia∏ej. Z kolei nagranie p∏yty b´-
dzie mia∏o miejsce jesienià. Pracujemy nad tym materia∏em ju˝ prawie trzy lata.
Jest to ciekawy, pokusz´ si´ o stwierdzenie - wr´cz nowatorski projekt. Chcemy
w nim  pokazaç Karpaty w nowej ods∏onie, opierajàc si´ na wybranych piosenkach
z naszego repertuaru w po∏àczeniu z szeroko rozumianà etnicznoÊcià. Towarzyszyç
nam b´dzie orkiestra symfoniczna,  muzycy etniczni, a w warstwie rytmicznej
us∏yszymy nowoczesne loopy i elektronik´. Mam nadziej´, ˝e taka propozycja
muzyczna trafi do serc nie tylko sta∏ych i wiernych znawców naszych piosenek,
ale równie˝ do melomanów muzyki klasycznej, bo wiele aran˝acji powstawa∏o
w oparciu o inspiracje tym gatunkiem muzyki.

- Wasz zespó∏ liczy kilkanaÊcie osób. Wraz z bratem i ˝onà sp´dzacie ra-
zem wiele czasu. Czy zawsze jesteÊcie zgodni pod wzgl´dem muzycznym?

- Pawe∏ Golec: Nasz zespó∏ tworzy 18 osób. Wiadomo, ka˝dy ma swojà wizj´
muzyki i czasem dochodzi na tym tle do twórczych starç. Jednak funkcjonujemy
ju˝ od 16 lat. Nikt si´ jeszcze nie pozabija∏. (Êmiech)

- Wakacje równie˝ sp´dzacie razem?
- ¸ukasz Golec: Bez przesady... te˝ musimy za sobà zat´skniç, dlatego rozdziela-

my si´ i ka˝dy wyje˝d˝a w swojà stron´. Ale dzwonimy do siebie ju˝ w drugi
dzieƒ urlopu. Tak po prostu, ˝eby si´ us∏yszeç. (Êmiech)

- Czy wczeÊniej mieliÊcie okazj´ odwiedziç Ciechocinek?
- ¸ukasz Golec: Niestety tylko przejazdem. DziÊ jednak mieliÊmy okazj´ poczuç

dzia∏anie t´˝ni, które rzeczywiÊcie robià wra˝enie. Nasza mama przyje˝d˝a∏a
do Ciechocinka ju˝ wielokrotnie, zawsze bardzo mi∏o wspomina te wyjazdy.
MyÊl´, ˝e to miejsce jest wyjàtkowe na mapie Polski i ju˝ wiem, ˝e jeÊli zdrowy
odpoczynek - to tylko w Ciechocinku.

   Red.


