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Rok temu obchodziłaś  
jubileusz 40–lecia pra-
cy artystycznej, uczczony 
pięknym benefisem  
w Sochaczewskim  
Centrum Kultury. Czy od 
samego początku swojej 
pracy zawodowej wiedzia-
łaś, że całe Twoje życie  
będzie związane z kulturą?
Już w szkole średniej podjęłam 
swoją pierwszą świadomą de-
cyzję w tym zakresie, czyli pra-
cę wakacyjną w starym domu 
„Cegiełka” (obecnie bank przy 
ul. 1 Maja). To tam prowadzi-
łam pierwsze zajęcia z dziećmi, 
tam też zarobiłam pierwsze pie-
niądze. Później miałam pomysł 
na pracę w teatrze lalek, bo fa-
scynowała mnie praca głosem. 
Tuż po maturze pojechałam na-
wet do Teatru Lalka w Warsza-
wie, ale akurat był remont, więc 
się nie dostałam (śmiech). Moje 
wybory zawodowe w dużej 
mierze oparte były na sponta-
niczności i intuicji, które, uwa-
żam, mnie nie zawiodły. Nie 
doprowadziły mnie wprawdzie 
na konkretną uczelnię wyższą, 
ale sprawiły że poprzez prak-
tykę od wczesnych lat młodo-
ści poczułam się profesjonalnie 
przygotowana do pracy w kul-
turze. I ciągle jeszcze, każdego 
dnia, się uczę.

Czy z perspektywy czasu, 
patrząc na swoje wybory, 
poszłabyś tą samą drogą?
Może wybrałabym się na stu-
dia… Ale też nie wiem, czy 
przez to nie ominęłyby mnie 
spotkania z tymi wszystkim 
cudownymi osobami, które 
stanęły na mojej drodze w in-
spirującym Studium Teatru i 
Bibliotekarstwa, gdzie pojawi-
ło się moje zainteresowanie te-
atrem samorodnym, pierwsza 

praca dyplomowa na ten temat 
oraz autorski spektakl teatral-
ny dla dzieci w oparciu o zaję-
cia/praktyki w zbiorczej szko-
le podstawowej. Równie ważne 
było Studium Reżyserii Teatru 
Amatorskiego, gdzie pojawi-
ła się moja fascynacja Czecho-
wem i Beckettem, co zaowo-
cowało dyplomową pracą 
sceniczną - "O tym, że człowiek 
jest wielki" wg sztuki "Katastro-
fa" S. Becketta. Dużo zawdzię-
czam wykładom aktora i re-
żysera Michała Pawlickiego, 
teatrologa Lecha Śliwonika, re-
żysera teatralnego i radiowego 
Zdzisława Dąbrowskiego i Ewy 
Różbickiej (cudownego promo-
tora mojej pracy i pedagoga), 
która zadbała o mój wizerunek 
na przyszłość, proponując pracę 
na Śląsku w Domu Kultury. Nie 
spełniłam tego życzenia, choć 
bardzo chciałam. Myślę, że mo-
głabym być bardziej zdecydo-
wana. Jednak ten znak zapy-
tania, który zawsze był przede 
mną, sprawiał że z ogromną 
ciekawością i radością decy-
dowałam się na wszelkie nowe 
projekty. Dzięki nim pozna-
łam mnóstwo fantastycznych 
ludzi, z którymi kontakt utrzy-
muję do tej pory, mimo że czę-
sto dzielą nas setki kilometrów. 

Jakie są plusy, a jakie mi-
nusy bycia pracownikiem 
instytucji kultury?
Jestem świeżo po wysłucha-
niu debaty prezydenckiej 
gdzie temat ten został poru-
szony. I mam takie przemyśle-
nie, że wracamy do początku. 
Mamy przygotowanie prak-
tyczne – jesteśmy instruktora-
mi, twórcami, animatorami - 
ale może być też tak, że oprócz 
pracy przy biurku, kształtowa-
niu młodych ludzi i organiza-

Z Jolantą Kawczyńską, animatorką kultury, instruktorem teatralnym i wokalnym oraz kierownikiem Sekcji Integracji Społecznej Sochaczewskiego Centrum 
Kultury, o życiowych wyborach, plusach i minusach pracy w kulturze oraz planach na nowy sezon artystyczny rozmawia Iza Strzelecka.

cji wydarzeń artystycznych, 
będzie trzeba też czasami myć 
podłogi, czy zamykać bra-
mę. Praca mocno niewymier-
na, czasem niełatwa. Jeśli więc 
ktoś tego nie czuje na 100%, 
albo po prostu nie lubi, to niech 
się za to nie bierze. Z drugiej 
strony, jako instruktorzy/ani-
matorzy, możemy inspirować 
młode pokolenie i to jest pięk-
ne, bo utalentowanych osób 
jest mnóstwo i są nam bardzo 
potrzebne. Warto to robić, bo 
kultura jest lekarstwem, któ-
re nie tylko wzmacnia, ale też 
ubogaca.

W Sochaczewskim Cen-
trum Kultury jesteś 
kierownikiem Sekcji 
Integracji Społecznej. Pro-
wadzisz zajęcia zarówno 
z dziećmi, jak i z seniora-
mi. Przekazujesz im swo-
ją wiedzę, inspirujesz, 

wspierasz. A czego Ty się 
uczysz od tych dwóch 
skrajnych pokoleń? 
Dzieci są wspaniałymi pomy-
słodawcami, są odważne. Peł-
nia cudownej otwartości na 
świat. I nagle dochodzi do zde-
rzenia. Dorosła osoba, która 
dużo już przeżyła, dochodzi do 
wniosku, że tak naprawdę mało 
wie. Taki mały człowiek po-
trafi mnie zaskoczyć zupełnie 
innym spojrzeniem na świat, 
swoją niecodzienną interpre-
tacją tego co widzi i słyszy wo-
kół. Jest to niesamowite. Dzieci 
mają w sobie mądrość i praw-
dę, dzięki czemu są bardzo wia-
rygodne. Seniorów, do których 
ja sama też już należę, cenię za 
upór, odwagę i umiejętności or-
ganizacyjne. Ich doświadczenie 
jest bardzo inspirujące. Są to lu-
dzie bardzo chętni do współ-
pracy i wzajemnej pomocy. Na 
zajęciach wspólnie tworzymy, 

wspominamy, śpiewamy, czy-
tamy, dyskutujemy. Integrując 
się, odpoczywamy. W ostatnim 
czasie było to niestety mocno 
utrudnione. 

Co było dla Ciebie naj-
trudniejsze w okresie 
pandemii i tej narzuconej 
odgórnie izolacji?
Przejście na pracę zdalną było 
sporym wyzwaniem. Na po-
czątku wzięłam urlop, żeby 
móc się oswoić z nową sytu-
acją. Później okazało się, że od 
zajęć online wręcz ciężko mi się 
oderwać. Ta nowa forma pracy 
sprawiła, że nauczyliśmy się sie-
bie nawzajem słuchać. Myślę, że 
bardziej się na siebie otworzyli-
śmy. Bardzo ciekawe doświad-
czenie.

Niebawem w SCK rozpocz-
nie się kolejny sezon arty-
styczny. Jakieś nowe pla-
ny, cele do zrealizowania?
W ostatnich miesiącach po-
wstał nowy projekt - słuchowi-
sko Teatru Dialog, czyli rozmo-
wy międzypokoleniowe, które 
realizuję wspólnie z Anną Wo-
lińską. Obydwie siedzimy w 
swoich domach z dziećmi, 
ona do mnie dzwoni i rozma-
wiając ze sobą tworzymy słu-
chowisko. Będziemy je konty-
nuować, choć pewnie w nieco 
innej formie. W grupie Open 
Day Junior mieliśmy trochę 
spotkań online. Mam nadzie-
ję, że po wakacjach będziemy 
mogli rozpocząć pracę nad no-
wym spektaklem muzycznym 
opartym na autorskim scena-
riuszu. Liczę też, że wróci Sce-

na Seniora. Z Klubem Piosenki 
planujemy zorganizować kon-
cert online. Czas pokaże czy 
uda się ten pomysł zrealizo-
wać. Trudno jest teraz cokol-
wiek planować. Ostatnie mie-
siące pokazały, że z przyczyn 
od nas niezależnych wszystkie 
plany, w jednej chwili, mogą się 
rozpaść. Najważniejsze, żeby 
były chęci do pracy i pewność, 
że sami zmierzamy w dobrym 
kierunku   Wtedy  dopiero moż-
na się zająć kierunkowaniem i 
inspirowaniem innych. 

Wakacje to dobry czas na 
przemyślenia, ale też na 
regenerację i zebranie sił 
na najbliższą, dość nie-
pewną przyszłość. W jaki 
sposób, tak aktywna oso-
ba jak Ty, odpoczywa?
Pandemia stworzyła dla nas 
przestrzeń i czas, żeby się trochę 
zatrzymać. Mam wrażenie, że 
przyroda, która była przez nas 
ostatnio mocno niedoceniana, 
teraz zaczyna się o siebie dopo-
minać. Żyliśmy łapczywie, bez 
refleksji, często kierowani chę-
cią zysku. Mam wrażenie, że 
deptaliśmy to, co najcenniejsze. 
Mnie właśnie przyroda i natura 
daje wytchnienie. Mam swoje 
zwierzaki, trochę pracy wokół 
domu. To, że czuję się potrzeb-
na jest niezwykle ważne. Mam 
też duże wsparcie rodziny. Z 
kolei plany zawodowe niezwy-
kle mnie mobilizują. W pracy 
zawsze jestem przyjmowana z 
otwartymi rękami i za to jestem 
bardzo wdzięczna. Wspólnie 
otworzymy jeszcze niejedną 
księgę.


