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Niezwykłe spotkanie w Muzeum Polskiej Piosenki, czyli
dwie Krystyny w MPP
- Przyjeżdżała na festiwale w Opolu wiele lat, zna milion anegdot. Dawno jej tu nie było. Tym
bardziej ucieszyłem się na to spotkanie - mówi Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej
Piosenki, zapraszając na spotkanie z Krystyną Gucewicz. Dziennikarka, krytyczka sztuki,
satyryczka, reżyserka właśnie wydała książkę, w której wspomina największych artystów
polskiego teatru, filmu, estrady, pisarzy i plastyków. Gościem wieczoru będzie także jedna z
bohaterek książki, właścicielka jedynego w swoim rodzaju głosu - Krystyna Czubówna. Spotkanie
odbędzie się w najbliższą środę (16.01) w Muzeum Polskiej Piosenki. Początek o godz. 18:00.
Książka nosi tytuł "Notes Krystyny Gucewicz, czyli Fołtyn w śmietanie". Jest skarbnicą wspomnień,
anegdot i dowcipów z artystami w roli głównej. Zawiera także wspomnienia z opolskiego festiwalu
- autorka, dziennikarka i recenzentka kulturalna była przez lata korespondentką "Expressu
Wieczornego" na KFPP i o kulisach opolskiego festiwalu wie sporo. <p> <br /> - To jest niezwykle
popularna osoba w branży. Branża ją zna, lubi i szanuje. To jest pani z wielką wiedzą, ma też
ogromne zbiory pamiątek dotyczących polskiej piosenki – mówi o Krystynie Gucewicz Jarosław
Wasik. Fragmenty książki podczas spotkania przeczyta Krystyna Czubówna.<br /> </p> <p><br
/> <img class="image borderefx1 right" style=" width:50%; float:right; margin:10px 0 10px
20px;" src="http://radio.opole.pl/public/info/2019/264925/2019-01-14_1547465236.jpg" alt=""
title="" />W „Notesie” Krystyny Gucewicz znaleźli się m.in.: Stan Borys, Jerzy Bralczyk, Krystyna
Czubówna, Piotr Fronczewski, Irena Santor, Karol Strasburger, Stanisław Tym oraz niezapomniani:
Hanka Bielicka, Stefania Grodzieńska, Gustaw Holoubek, Jan Himilsbach, Agnieszka Osiecka,
Danuta Szaflarska, Violetta Villas, Zbigniew Zapasiewicz.<br /> <br /> </p> <p>„Ta książka to
setki anegdot, zabawnych historyjek podanych z życzliwością i uśmiechem o tych, którzy
zaszczycili autorkę zaufaniem i przyjaźnią” – czytamy na stronie <a
href="https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,115438,Notes-Krystyny-Gucewicz-czyli-Foltyn-w
-smietanie" target="_blank">Wydawnictwa Znak</a>, które książkę wydało. </p> <p><br />
</p> <p> Bilet na spotkanie za jedyną złotówkę można kupić w kasie amfiteatru lub poprzez
stronę: <a href="https://muzeumpiosenki.pl/" target="_blank" title="Przejdź na stronę MPP"
style="font-weight: bold;">Muzeum Polskiej Piosenki</a>. </p>

