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Zapraszamy

na podstawie tomu prozy poetyckiej i wierszy wybranych z różnych zbiorów

krakowskiej poetki Ewy Lipskiej

MMiiłłoośśćć,,
ddrrooggaa ppaannii SScchhuubbeerrtt

Maria Brzezińska
Urodziła się w Lublinie i nie

przestaje lubić tego miasta.
Jest absolwentką filologii pol

skiej UMCS.
2 listopada 1971 roku została

zatrudniona w Rozgłośni Polskie
go Radia w Lublinie jako dzien
nikarz Redakcji Literackiej; po
sagiem wniesionym do tej pracy
była umiejętność czytania tekstów
artystycznych pozyskana w ze

spole recytatorskim na Zamku.
Poza Radiem redaktor Maria Brzezińska pracowała

okresowo w Towarzystwie Kultury Teatralnej, w kwartal
niku „Twórczość Ludowa” i w Państwowym Muzeum na
Majdanku.

Jako człowiek mikrofonu Pani Majka – w towarzystwie
słynnych górali – Staszka Jaskółki i Józka Brody – była,
przez wiele lat, konferansjerem Festiwalu Kapel i Śpiewa
ków Ludowych w Kazimierzu.

Najwięcej sukcesów zawodowych przyniosło jej ostat
nie dziesięciolecie: nagrody i wyróżnienia na Festiwalu
DWA TEATRY w Sopocie za adaptację literacką i reżyse
rię słuchowisk, GRAND PiK Polskiego Radia w Bydgosz
czy, nagrody Rady Programowej Radia Lublin.

W 2008 roku red. Maria Brzezińska została uhonoro
wana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
a wcześniej Medalem przyznawanym przez Księdza Arcy
biskupa Józefa Życińskiego „Lumen Mundi”.

Wypoczywa najchętniej w Suścu i innych miejscowo
ściach Roztocza.

Spotkanie z dziennikarką radiową
i prezentacja słuchowiska poetyckiego

redaktor Marii Brzezińskiej



Spotkanie odbędzie się
w czwartek 27 marca 2014 r. o godz. 18.00

w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
Wstęp wolny

ON szuka jej jak Orfeusz; pisze „nibylisty”, wspomina początek
ich miłości, wspólne podróże, rozmowy, konflikty, dzieli się re
fleksjami na temat bieżącego życia, ale także na temat losu,
przeznaczenia, śmierci.

ONA odpowiada, choć nie jest słyszana. Mimo to, między boha
terami istnieje więź, jaką daje wieloletni związek  po prostu mi
łość.

W słuchowisku występują wybitni aktorzy:
ON  Adam Woronowicz
ONA  Halina Łabonarska
Muzyka komponowana specjalnie do tej audycji
 Rafał Rozmus.
Czas audycji: 25'
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Adaptacja i reżyseria  Maria Brzezińska
ON  Adam Woronowicz

ONA  Halina Łabonarska

Ewa Lipska

Studiowała malarstwo w Akademii Sztuk
Pięknych. Od 1964 roku zamieszczała utwory
poetyckie w „Życiu Literackim" i „Dzienniku
Polskim". Debiutowała w 1967 roku tomikiem
„Wiersze". Od 1968 roku była członkiem Związ
ku Literatów Polskich (do czasu jego rozwiąza

nia w roku 1983).
W latach 1970–1980 pracowała jako redaktor działu poezji Wydawnic

twa Literackiego. Na przełomie lat 1975/1976 przebywała na półrocznym sty
pendium „International Writing Program" w Iowa City w USA. W 1978 roku
została członkiem polskiego PEN Clubu. Jest też członkiem Polskiej Akade
mii Umiejętności w Krakowie.

W 1983 roku przebywała w Berlinie Zachodnim na stypendium Deut
scher Adademischer Austauschdienst. W 1989 roku została członkiem zało
życielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 19901992 pracowała
w zespole redakcyjnym „Dekady Literackiej", zaś od 19911997 roku w pol
skiej ambasadzie w Wiedniu i kierowała Instytutem Polskim. Obecnie żyje
i pracuje w Krakowie. Prowadziła gościnnie warsztaty poetyckie w Studium
LiterackoArtystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim.

http: //pl .wikipedia.org/wiki/Ewa_Lipska
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