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JAKUB KUSIOR – to 21-letni pasjonat gry na gitarze i songwriter, który 
przygodę z muzyką rozpoczął w 2010 roku. Jego talent do gry na in-
strumencie ujawnił się niezwykle szybko, ponieważ już po 6 miesiącach 
nauki zajął drugie miejsce w ogólnopolskim festiwalu Fingerstyle Feeling.  
W czerwcu 2013 roku Jakub Kusior wydał debiutancką płytę „Step 
by Step”, na której znalazło się 10 autorskich instrumentalnych 
kompozycji. Ponadto zdecydował się na udział w 6. edycji programu 

„Must Be The Music”, gdzie odniósł spory sukces dochodząc aż do półfinału. Rok później 
Kuba zaczął jednocześnie pisać i śpiewać teksty do swoich utworów, co zaowocowało 
mini-albumem „Far Away”, wydanym przez wytwórnię Fonografika. Dziś jego muzyka jest 
połączeniem popu, folku, bluesa, rocka i indie. Artysta, pomimo młodego wieku, ma już na 
swoim koncie kilka sukcesów. Występował m. in. na festiwalach Spring Break oraz Song-
writer Łódź Festiwal.
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PROGRAM WIECZORU

17:00  Powitanie gości przez Mecenasów FHM – Andrzeja Bartkowskiego  
 i Andrzeja Hulewicza

17:10  Impresja filmowa „Rozmowa w pracowni malarza Adama Kunikowskiego“ 
 Realizacja: Janina Tuora, Jan Sumikowski

17:30  Scena Talentów – Irena Bartkowska przedstawi Jakuba Kusiora

17:50  Grupa Formacja. Koncert – część I 

18:50  PRZERWA 

19:15  „Rozmowa na proscenium” – Andrzej Bartkowski, Jacek Jakubowski 
 oraz Marek Majewski

19:35  Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny”. Koncert – część II

Po zakończeniu koncertu – transport powrotny do Warszawy (dla osób, które potwierdziły).

SCENA TALENTÓW FHM Prowadzenie: Irena Bartkowska

Autor i kompozytor, śpiewający poeta i satyryk, felietonista i szantymen. Scenarzysta, 
autor i reżyser. Konferansjer licznych programów estradowych, telewizyjnych i ra- 
diowych. Znany z łamów tygodnika „Wprost”, gdzie stworzył nową formę felietonu 
w formie fraszki, tygodnika „Newsweek” i dziennika „Polska”, radiowego magazynu 
„ZSYP”, programów „Kawa czy herbata”, „Sprawa dla reportera” oraz „Kabaretowa 
Lista Przebojów”. Od 1996 roku prowadzi w Warszawie własną stałą scenę kabareto-
wą pod nazwą: „Kabaretowa Scena Przyjaciół Marka Majewskiego”. 
Jest zapalonym żeglarzem. W tracie XXIX FHM przybliży temat szant i zaśpiewa kilka 
żeglarskich utworów.

WYSTĄPIĄ

MAREK MAJEWSKI



Po rozpadzie w 2008 roku Gdańskiej Formacji Szantowej, dwaj jej muzycy, Krzysztof Jurkiewicz oraz Jacek Ja-
kubowski utworzyli nową wokalno-instrumentalną grupę folkową Formacja. Premierowy występ Formacji miał 
miejsce na początku 2009 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Shanties” w Krako-
wie.  Rok od założenia grupy Formacja wydała płytę o symbolicznym tytule „RENAMEnt”. Znalazły się na niej wy-
łącznie autorskie piosenki, te grane od lat przez Gdańską Formację Szantową i trzy nowe kompozycje, napisane już  
z myślą o Formacji. Brzmienie dud, fletów, akordeonu, czy mandoliny (a także gitar i kontrabasu) sytuuje Formację 
w szeroko pojętym nurcie folkowym. W muzyce zespołu przeważają wyraźne inspiracje muzyką ludową – od 
celtyckiej, przez słowiańską, aż po skandynawską. Sami muzycy Formacji określają swoją twórczość jako „piosenki  
z wybrzeża i morskie opowieści”.

www.forumhumanummazurkas.pl

Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny” powstał w Gdyni w 2012 roku i od początku jest prowadzony przez  
Jacka Jakubowskiego − absolwenta Wydziału Ar tystycznego UMCS w Lublinie. Jest pierwszym w Polsce − i jak 
na razie jedynym − chórem propagującym tradycje morskie poprzez śpiew, muzykę i oprawę sceniczną. Wszyscy 
członkowie zespołu mają styczność z pracą na morzu, żeglarstwem i marynistyką. Raz w roku, jako załoga żaglowca 
„Zawisza Czarny”, chór wypływa w rejs, by koncertować w portach, sławiąc pod polską banderą macierzysty port 
– Gdynię. Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in.: Grand Prix Festiwalu Shanties 2014 za koncert „Tawerna pod  
starym Zawiasem”, Nagrody Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego za autentyzm i wysoki poziom wykonania 
− Shanties 2014, Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za debiut − Shanties 2013.
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PARTNERZY WYDARZENIA
Paweł Kanclerz
Burmistrz  
Ożarowa Mazowieckiego 

PATRONI MEDIALNI

Jan Żychliński 
Starosta Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego 

Kurator: Janina Tuora
Wystawa indywidualna

Artysta malarz, członek Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Uprawia malar-
stwo sztalugowe. Najchętniej podejmuje temat krajobrazu, martwej natury, scen rodza-
jowych i batalistycznych. Prezentował swoje prace w ponad 200 wystawach zbiorowych  
i indywidualnych w kraju i za granicą (Niemcy, Czechy, Francja, Japonia, Włochy). 
Ostatnio udział w: I Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny” Czę- 
stochowa 2012, jubileuszowa wystawa „Ocalić od zapomnienia” w Karolinie – „Mateczni-

ku Mazowsza” 2012 z okazji 35-lecia twórczości, wystawa indywidualna „Jest Warszawa” Galeria Ogrodu Bota-
nicznego PAN „Fangorówka” Warszawa 2013.
Prace w zbiorach: Watykan, Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Historii Pol-
skiego Ruchu Ludowego, Centrum Zdrowia Dziecka, Muzeum Archeologiczo-Historyczne Głogów, Muzeum 
Chopina w Warszawie oraz u osób prywatnych w kraju i za granicą.

ADAM KUNIKOWSKI  
„Malarskie przesłania” –  
40-lecie pracy twórczej Adama Kunikowskiego 

WERNISAŻ MALARSKI 

„Warszawa, miasto pokoju”


