
Odszedł Krzysztof Krawczyk – 
wielki artysta rodem z Łodzi
5 kwietnia 2021r. ok. go-

dziny 15.00 zmarł 
w  szpitalu WAM w  Ło-

dzi w  wieku 75 lat Krzysztof 
Krawczyk. Największy i  naj-
popularniejszy polski piosen-
karz ostatniego 45. lecia. Wy-
śpiewał przez te lata setki pio-
senek, dziesiątki wielkich prze-
bojów, nagrał mnóstwo płyt. 
Takie przeboje jak: „Rysunek 
na szkle”, „Parostatek” „ Byle 
było tak”, „ Gdy nam śpiewał 
Elvis Presley”, „Mój przyjacie-
lu” znała i śpiewała cała Polska. 
Nazywany był często ze wzglę-
du na sposób śpiewania i moc-
ne brzmienie głosu, polskim To-
mem Jonesem, niekiedy skrzy-
żowaniem Elvisa Presleya z To-
mem Jonesem.

Krzysztof Krawczyk uro-
dził się 8 IX 1946  r. w Katowi-
cach. Jego ojciec January i mat-
ka Lucyna byli śpiewakami ope-
rowymi. Po nich to zapew-
ne odziedziczył młody Krzysz-
tof wspaniałe warunki głoso-
we, ten niezapomniany głębo-
ki, często podczas śpiewu mo-
dulowany baryton, z  którego 
był znany i natychmiast rozpo-
znawany. Rodzice często zmie-
niali miejsce zamieszkania szu-
kając pracy w różnych teatrach. 
W 1947 r. przenieśli się do Bia-
łegostoku, a  w  1949  r. do Po-
znania. W  1956  r. Krawczyko-
wie przenieśli się na stałe do Ło-
dzi, gdzie ojciec January pod-
jął prace jako baryton w  łódz-
kim Teatrze Muzycznym. Mło-
dy Krzysztof uczył się śpie-
wu w Podstawowej Szkole Mu-
zycznej, a  później Liceum im. 

H. Wieniawskiego. W  1963  r. 
wraz ze Sławomirem Kowalew-
skim, Marianem Lichtmanem 
i  Jerzy Krzemińskim, tak samo 
jak i  on zafascynowanymi Be-
atlesami, założył zespół big-bi-
towy „Trubadurzy” w  którym 
objął rolę gitarzysty i pierwsze-
go wokalisty. Pierwsze sukcesy 
zespół odniósł w 1965 r. dosta-
jąc nagrodę za debiut na festi-
walu w Opolu. W międzyczasie 
Krzysztof Krawczyk ożenił się 
ze swoją szkolną miłością Gra-
żyną Adamus.

Prawdziwa kariera grupy za-
częła się w  1967  r. po odejściu 
do No To Co Krzemińskiego 
i  przyjściu z  Czerwono- Czar-
nych zdolnego, młodego kom-
pozytora Ryszarda Poznakow-
skiego, autora wielkiego ówcze-
snego przeboju „Mały książę”, 
śpiewanego przez Kasię Sob-
czyk. Przyjście Poznakowskiego 
było wspaniałym motorem na-
pędowym dla grupy. Napisał on 
dla „Trubadurów” wiele świet-

nych przebojów, które zapew-
niły grupie wielką popularność 
w  kraju i  zagranicą. W  latach 
1968 -72 „Trubadurzy” nagra-
li 5 płyt długogrających, z  któ-
rych każda otrzymała status 
„Złotej Płyty”. Odbyli wiele za-
granicznych tras koncertowych, 
w  tym bardzo wyczerpujących, 
ale niezwykle zyskownych po 
ZSRR. Na jednej z tych tras po-
znał Halinę Żytkowiak, zdolną 
i  bardzo ładną wokalistkę żeń-
skiej grupy „Amazonki”, wystę-
pującej wspólnie z „Trubadura-
mi”. Wkrótce Krzysztof i  Hali-
na byli parą… Gdy na Okęciu 
żona Grażyna oczekiwała z utę-
sknieniem na męża, on schodził 
już z  samolotu z  Haliną, któ-
ra wkrótce została członkinią 
„Trubadurów”, nagrała z  nimi 
3 najlepsze płyty i..została żoną 
Krzysztofa.

W 1973 r. po namowach Po-
znakowskiego, Krzysztof Kraw-
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BIAŁO-BIAŁO-CZERWONA
Gdy zwycięstwa nad wrogami porywały nas
i husarskich skrzydeł szumiał dumnie las.
Gdy Batory hołd przyjmował cara okrutnego,
a Sobieski Turka gromił pogańskiego.
Gdy Kościuszko Ruska bił pod Racławicami,
ona zawsze była na śmierć i na życie z nami.
Ona- biało czerwona. Barwa nasza ojczysta.
Barwa królów i wodzów naszych. Bóg, honor…i ojczyzna.

Gdy klęski i rozbiory nagle nas dotknęły,
a ojczyznę naszą, wrogie państwa wzięły.
Gdy nadzieję jeszcze mniejszość tylko miała,
reszta zaś w spokoju żyć, pracować chciała.
Ona była z nami w tym to trudnym czasie,
gdy myślano: coś zrobić dla Polski? ... Na Boga, nie da się.
Ona – biało czerwona. Barwa nasza ojczysta.
Barwa królów i wodzów naszych. Bóg, honor…i ojczyzna.

Ona dumnie królowała w osiemnastym roku,
gdy wyłaniała się Polska z zaborczego mroku.
Gdy bolszewika spod Warszawy pędzili ułani,
polscy, biało-czerwoni, chłopcy malowani.
Ona tchnęła nadzieją, wiarą pełną mocy,
podczas sowieckiej i niemieckiej okupacji nocy.
Ona – biało czerwona. Barwa nasza ojczysta.
Barwa królów i wodzów naszych. Bóg, honor… i ojczyzna.

Ona przetrwać pozwoliła Bieruty, Gomułki,
Gierki, Jaruzelskie, ich SB-eckie spółki.
Natchnęła „Solidarność” w tym pamiętnym roku,
który dał nadzieję w całym wschodnim bloku.
I zbudziła się Polska po latach niewoli,
można się nią cieszyć, radować do woli.
A w niej zaś króluje ona – Biało -Czerwona. Barwa nasza ojczysta.
Barwa królów i wodzów naszych.
Bóg, honor… i ojczyzna.

Z. P.                                  16 kwietnia 2016 r.

2 maja 2021 r.
ŚWIĘTO FLAGI
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Łódź – miasto bajkowo atrakcyjne!
K ażde z  polskich miast, 

chce się promować, 
przyciągać turystów 

i  w  związku z  tym mieć z tego 
jakąś korzyść, ale co do Łodzi 
mam tu pewne wątpliwości. In-
westycje, które mają promować 
miasto, są w  dużej mierze nie-
wypałami do tego realizowa-
nymi za kosmiczne sumy, a  to 
z czego możemy być dumni, jest 
zapominane i niszczone. Wła-
dze miasta zabudowują Łódź, 
kolejnymi deweloperskimi „me-
tropoliami”, bankami, biurowca-
mi, galeriami handlowymi, itp., 
itd. Ponoć mają one uatrakcyj-
niać i  promować miasto oraz 
być symbolami Łodzi. Czasem 
mam wrażenie, że łódzki ma-
gistrat żyje w nierealnym świe-
cie…stąd skojarzenie z bajką!

Animowana bajka - 
kulturalne dziedzictwo 
Łodzi!
Nie każdy Polak był w Łodzi, ale 
każdy w  jakimś stopniu powi-
nien kojarzyć ją ze swoim dzie-
ciństwem. Tak, tak!!! Każdy 
oglądał w telewizji lub w kinie ja-
kieś bajki, a Łódź to kraina bajek! 
Początki bajkowego dziedzictwa 
Łodzi sięgają lat czterdziestych, 
kiedy został utworzony pierwszy 
teatr lalkowy” Arlekin”.

W latach 60 powstało Studio 
Małych Form Filmowych Se-
-ma-for i trwało ono do lat 90.

Tu powstały takie bajki, jak 
choćby: „Miś Uszatek”, „Przy-

gody Misia Colargola”, „Za-
czarowany ołówek”, „Opowia-
dania Muminków”, „Przygody 
kota Filemona”, „Przygód kilka 
wróbla Ćwirka” i  wiele innych 
filmowych animacji. Możemy 
się poszczycić tym, że to wła-
śnie w  łódzkim studiu filmo-
wym we współpracy polsko-
-brytyjskiej, powstała opowieść 
„Piotruś i  Wilk” nagrodzona 
Oskarem w 2007 r. Od samych 
wspomnień o bohaterach łódz-
kich bajek unosi się magiczny 
czar i pojawia się duma z tego, 
że jestem Łodzianinem.

Skarby Łodzi rozstawione 
po mieście!
Ze względu na fakt jakim ma-
jątkiem dla Łodzi jest świat 
łódzkiej animacji, powinno się 
go promować ze wszystkich 
miejskich sił. To jest przecież 
dziedzictwo kultury nie tyl-
ko Łodzi, ale i Polski. Tymcza-
sem jest to zapomniana cząstka 
łódzkiej historii i sztuki, o któ-
rą nikt dziś nie dba. Próby pro-
mocji Łodzi jako bajkowej kra-
iny były podejmowane, ale czy 
były one trafne?

Istniał projekt „Łódź Bajko-
wa”. Planowany był szlak tury-
styczny urozmaicony o 17 rzeźb 
z  brązu przedstawiających ani-
mowanych bohaterów, który 
miał stanowić wielką atrakcję. 
Zorganizowano więc konkurs 
na ten projekt, przeznaczono 
prawie milion złotych na jego 

realizację, postawiono 10 figu-
rek bohaterów bajek, nagłośnio-
no w lokalnych mediach, wyda-
no ulotki i….kolejna farsa. Dziś 
niewielu z samych łodzian wie, 
że w ogóle taki szlak turystycz-
ny istnieje, bo jego popularność 
jest znikoma. Figurki na tere-
nie miasta są mało widoczne, 
a  napotkaną pojedynczą rzeź-
bę trudno skojarzyć z turystycz-
nym szlakiem. Dodatkowo są 
one niszczone i  dewastowane 
przez wandali, zdarzały się rów-
nież przypadki kradzieży figu-
rek, a  to przyczynia się do do-
datkowych kosztów ich utrzy-
mania. Wszystko to świadczyć 
tylko może o  tym, że władzom 
Łodzi w ogóle nie zależy na pro-
mocji tego szlaku oraz na wize-
runku Łodzi jako bajkowej kra-
iny. Czy naprawdę osoby, które 
rządzą Łodzią, nie zdają sobie 
sprawy jaką wartością dla mia-
sta jest sztuka animacji?

Zadbajmy o historię Łodzi!
Dla Łodzi historia i  sztuka re-
alizacji filmowej bajek to frag-
ment kultury, stanowiący praw-
dziwy skarb! Tymczasem wło-
darzom miasta po prostu na 
nim nie zależy. Dziś niestety 
nie ma możliwości, aby powsta-
ła jakaś nowa produkcja, bo po 
prostu nie ma gdzie powstać. 
Studio Filmowe Semafor, prze-
kształcono początkowo w  pry-
watną spółkę, następnie ogło-
szono jej upadłość i  zlikwido-
wano. Studio Filmowe Sema-
for przetrwało wiele trudnych 
chwil i było w stanie funkcjono-
wać, ale dziś też już go nie ma. 
Świata współczesnego zarzą-
dzania niestety nie przetrwa-
ło. W Łodzi - w mieście bajek, 
nie funkcjonuje nawet żadne 
miejsce, gdzie moglibyśmy po-
dziwiać bohaterów filmów dla 
dzieci i oglądać liczne rekwi-
zyty związane z  produkcją ba-
jek. Nigdzie nie zobaczymy Mi-
sia Colargola, Misia Uszatka, 
Zaczarowanego ołówka, pin-
gwina Pik-Poka, wróbla Ćwir-
ka…Eksponaty z  prywatnego 
Muzeum Animacji Se-ma-for, 
zostały częściowo sprzedane, 
część przejął komornik, a  pla-
cówka jest ogromnie zadłużona 
i  zamknięta. W sumie nikt nie 
wie ile z  cennych eksponatów 
należących dawniej do wytwór-
ni filmowej jeszcze tam jest. Nie 
wiadomo jaki będzie los tych, 
które tam się uchowały. Po za 

tym w jakim stanie są sprzeda-
ne lalki, figurki i inne rekwizy-
ty?

Kolejną niewiadomą jest to 
czy uda się je odzyskać i przy-
wrócić dla Łodzi? Sielankowej 
historii jak w bajkach, niestety 
nie widzę.

Dlaczego takie coś miało 
miejsce i nikt z tym nic nie 
robi?
I tu zaczyna się na nowo -łódz-
kie władze. Nieudane inwesty-
cje, nieumiejętność zarządza-
nia, sprzedawanie wszystkie-
go, co stanowi atrakcyjną miej-
ską własność prywatnym inwe-
storom. Czyżby pośrednim ce-
lem takiego zarządzania było 
rozgrabienie łódzkich, a  co za 
tym idzie polskich skarbów 
kultury? Czy o to chodzi łódz-
kim władzom?! Pani prezydent 
Zdanowskiej?

Bo jeśli chodzi o  pieniądze, 
to podpowiem, że na ratowa-
nie kultury można dostać rzą-
dowe i europejskie dotacje. Jest 
to dobra inwestycja, bo kultu-
ra wpływa na sferę ekonomicz-
ną i  społeczną dotowanego 
podmiotu.. A dobre inwestycje 
mogą uczynić Łódź miastem 
wprost bajkowo atrakcyjnym!

Colargol i  Miś Uszatek 
z przyjaciółmi czekają na swo-
ją szansę! Władze Łodzi! Pani 
Prezydent Zdanowska! Nie 
zmarnujcie jej!

A.G.

Łódź bankrutem

D awniej, gdy ktoś ban-
krutował, miał długi nie 
do spłacenia, to często 

honorowo strzelał sobie w  łeb, 
bo honor i zdrowy rozsądek na-
kazywały mu oszczędne, gospo-
darne, nader ostrożne,  wydawa-
nie swoich pieniędzy. Oszczęd-
ność była wielką cnotą i nikt nie 
żył na kredyt, cudzy koszt i po-
nad stan.

Dziś miasto Łódź ma długi. 
Wynoszą około 3,8 MILIAR-
DA złotych. Trudno tę kwo-
tę policzyć nawet na kalkula-

torze - daje ona na jednego ło-
dzianina, w  tym dzieci, oko-
ło 5566 zł. Dużo, bo przecież 
dzieci tych długów nie narobiły, 
a być może będą je spłacać. Czy 
to nie wstyd żyć w zadłużonym 
mieście? Przecież może dojść do 
bankructwa i co wtedy? Z ban-
krutem się nie dyskutuje. Ban-
kruta się licytuje, sprzedaje, eks-
mituje. Są kraje, gdzie za długi 
można trafić do więzienia, może 
i u nas tak powinno być…? Wła-
dzo Łodzi opamiętaj się!

G.M.K.

Czy chcemy dyktatury 
ROBOTÓW?
D odzwoniliście się pań-

stwo do: szpitala, przy-
chodni, urzędu – proszę 

czekać na zgłoszenie konsultan-
ta lub wybrać z  klawiatury...  – 
kto z nas nie słyszał takiego ko-
munikatu w  telefonie? Po nim, 
wydawane są kolejne komen-
dy automatu, po których nawet 
człowiek super cierpliwy dosta-
je „białej gorączki”! Dalej zmu-
sza nas do słuchania nagranych 

komunikatów czytanych z fatal-
ną dykcją kaleczącą poprawną 
polszczyznę.

Jeśli połączenie kończy się 
sukcesem, to dobrze, choć naj-
częściej kończy się zmarnowa-
nym czasem ze słuchawką przy 
uchu, rozładowaną baterią ko-
mórki, żalem i stresem, że znów 
nie udało się dodzwonić!

Czy tak ma być? Czy nie 
można zmienić kontaktu ze 

szpitalem, sklepem, przychod-
nią, urzędem, instytucją, itp. do 
normalnej rozmowy z  telefo-
nistką, która przełączy do odpo-
wiedniej osoby? Czy fatalny sys-
tem, na który poszły duże pie-
niądze często z  podatków, da-
lej ma nas terroryzować? Może 
powinniśmy pisać, protestować 
i  nie zgadzać się na dyktaturę 
robotów?

G.M.K.



3(7)/2021 OBSERWATOR ŁÓDZKI 3

czyk zdecydował się na odejście 
z  zespołu i  rozpoczęcie kariery 
solisty, do której predystynowa-
ły go wspaniałe warunki głoso-
we. W 1974 r. nagrał z pomocą 
Poznakowskiego swą pierwszą 
solową płytę „Byłaś mi nadzie-
ją”. W  roku następnym rozpo-
częła się na dobre kariera Kraw-
czyka. Nagrał wielkie przebo-
je „Parostatek” i  „Rysunek na 
szkle” , które śpiewała cała Pol-
ska. W  1976  r. wydał swą dru-
gą płytę „Rysunek na szkle”, 
a  w  1978  r. trzecią „Jak minął 
dzień”, które ugruntowały jego 
pozycję czołowego polskiego 
piosenkarza. W 1976 r. powró-
cił na chwilę do „Trubadurów” 
nagrywając płytę „Znowu ra-
zem” i  odbywając z  nimi trasę 
koncertową po Polsce. W sierp-
niu tego roku otrzymał 3 nagro-
dy na Festiwalu Piosenki w So-
pocie. W 1978 r. wyśpiewał ko-
lejne wielkie przeboje: „Jak mi-
nął dzień”, „Byle było tak”, „Pa-
miętam ciebie z tamtych lat”.

W 1980  r. rozczarowany 
polskim życiem muzycznym 
i chcąc zrobić amerykańską ka-
rierę wyjechał z  żoną Haliną 
Żytkowiak do USA. Przebywał 
tam do 1985  r. imając się róż-
nych zajęć. Śpiewał w  klubach 
polonijnych w  Chicago, praco-
wał jako taksówkarz, robotnik 
na budowie, barman. Śpiewał 
także, po 3 występy dziennie, 
w  klubach Las Vegas  – amery-
kańskiej stolicy hazardu. Nagrał 
też swą pierwszą amerykańską 
płytę „From a  different place”. 
Wrócił jednak w 1985 r. do Pol-
ski „na tarczy”. Przywiózł sobie 
ze Stanów za to nową, młodszą 
25 letnią żonę Ewę Trelko, zo-
stawiając tam poprzednią z któ-
rą miał jedynego syna Krzysz-
tofa juniora. W  Polsce odna-
lazł się natychmiast, w czym mu 
pomógł jego nowy menadżer 
Andrzej Kosmala, pochodzą-
cy z Poznania , w którym dzia-
łał niezmiernie wtedy popu-

larny kabaret „ Tey”. Gwiazdą 
tego kabaretu był Bohdan Smo-
leń z  którym Krawczyk nagrał 
dwie bardzo popularne, humo-
rystyczne piosenki „Mężczyzna 
po czterdziestce”, i  „Dziewczy-
ny, które mam na myśli”, będą-
ce polskimi wersjami przebojów 
Willie Nelsona i  Julio Iglesiasa. 
W tymże roku nagrał nową pły-
tę „Wstaje nowy dzień”.

Tragiczny dla niego stał się 28 
czerwca 1988  r. Wtedy to uległ 
poważnemu wypadkowi samo-
chodowemu, w  wyniku które-
go doznał pęknięcia żuchwy, 
uszkodzenia kości policzko-
wej, złamania szczęki, central-
nego złamanie stawu biodrowe-
go i  złamania nogi. Obrażenia 
te odbiły się bardzo wyraźnie 
na wyglądzie i  sprawności pio-
senkarza. Po trwającej ponad 
pół roku rehabilitacji Krawczyk 
pojawił się ponownie na estra-
dzie podpierając się laską, 10 lu-
tego 1989  r. w  Obornikach. Po 
czym wyruszył w  trasę po Pol-
sce, a później odwiedził z wystę-
pami Polonię australijską.

W 1990  r. ponownie wyje-
chał do USA, gdzie wkrótce na-
grał w Nashville płytę „Eastern 
Country Album”. Do Pol-
ski wrócił w 1994 r., zaśpiewał 
na Festiwalu w  Sopocie i  wy-
dał nową płytę „Gdy nam śpie-
wał Elvis Presley”, która stała 
się wkrótce platynową. Zaczął 
podbijać serca widzów polsa-
towskiego programu „Disco 
relaks” w  którym śpiewał cha-
rakterystyczne piosenki w  sty-
lu włosko-tanecznym. Zaczął 
nagrywać bardzo dużo piose-
nek w różnych stylach: country, 
dla dzieci, religijne, rock &roll. 
W 1997 r. nagrał płytę zawiera-
jąca 19 pieśni poświęconych Ja-
nowi Pawłowi II z  okazji jego 
50. lecia posługi kapłańskiej. 4 
czerwca 1997 r. podczas wizyty 
Ojca Świętego na Jasnej Górze 
wręczył mu swoją płytę „Ave 
Maria” oraz kilka innych płyt, 
za co otrzymał od Jana Pawła II 
różaniec.

Rok 2000 był bardzo zna-
czącym w  karierze Krzysztofa 
Krawczyka. Na swojej drodze 

artystycznej spotkał bowiem 
Gorana Bregovicia, wielkiego 
artystę z byłej Jugosławii - gita-
rzystę i  kompozytora, szefa le-
gendarnego, działającego w  la-
tach 1974-89 jugosłowiańskiego 
zespołu rockowego Bjelo Dug-
me (Biały Guzik). Bregovic na-
pisał mu piosenki na nową pły-
tę „ Daj mi drugie życie”, na któ-
rej znalazły się takie przeboje 
jak: „Mój przyjacielu”, „Oj da, 
oj da”, ‘ Gdybyś była moja”. Pły-
ta okazała się wielkim sukcesem 
i rzeczywiście dała drugie życie 
artystyczne Krawczykowi. Rok 
później powtórzył sukces wy-
dając płytę „Bo marzę i  śnię” 
na której znalazły się kompo-
zycje muzyków młodszego po-
kolenia, zwłaszcza producenta 
płyty Andrzeja Smolika. Z płyty 
tej, która wkrótce stała się pla-
tynowa, pochodziły dwa wielkie 
przeboje Bo jesteś Ty” i „Chciał-
bym być…” Obie te nowe pły-
ty dały piosenkarzowi nowy na-
pęd do działalności i ponownie 
wielką popularność, zwłaszcza 
w młodszym pokoleniu.

W latach 2003-2020 Kraw-
czyk bardzo wiele koncertował 
i nagrywał. Co ciekawe, on we-
teran estrady, dużo nagrywał 
z  dużo młodszymi artystami: 
Muńkiem Staszczykiem, Edytą 
Bartosiewicz, Andrzejem Pia-
secznym, Kasią Nosowską, Ada-
mem Nowakiem, Janem Bo-
rysewiczem, Andrzejem Smo-
likiem. Widocznie dawali mu 
tak potrzebną dawkę energii ar-
tystycznej i  życiowej. W  maju 
2020 r. wydał na You Tubie pio-
senkę  – teledysk „Dzwonię, by 
powiedzieć Wam”, poświęco-
ną walczącym z  coronawiru-
sem pielęgniarkom. Piosen-
ka powstała w domu Krawczy-
ka w Jedliczach. Od marca bo-
wiem nie opuszczał już domu 
w związku z obawami przed za-
rażeniem się coronawirusem. 
W  październiku zaś 2020  r. 
w związku z pogarszającym się 
stanem zdrowia i wiekiem, ofi-
cjalnie zakończył swą 57 letnią 
karierę artystyczną. Mimo tych 
środków ostrożności zaraził się 
jednak i  był hospitalizowany. 
3 kwietnia br. poinformował 
w mediach społecznościowych, 
że opuścił szpital i czuje się le-
piej. Dwa dni później ok. godzi-
ny 12.00 zasłabł w domu. Pomi-
mo szybkiego przyjazdu karet-
ki i odwiezienia go do Szpitala 
WAM w Łodzi zmarł tuż przed 
godziną 15.00. Żona Ewa poin-
formowała, ze przyczyną śmier-
ci męża nie był COVID-19, lecz 
szereg chorób współistnieją-
cych, na które cierpiał dużo 
wcześniej. Krzysztof Krawczyk 
został pochowany w  dniu 10 
kwietnia 2021  r. na cmentarzu 
w Grotnikach. Pogrzeb poprze-
dziła eucharystia w łódzkiej ar-
chikatedrze.

Cześć jego pamięci.
Zbigniew Pacura

Wywiad z Krzysztofem 
Krawczykiem, który 
przeprowadziłem w sierpniu 
1997 roku, można przeczytać 
na stronach 6, 7 i 9.

dokończenie ze str. 1

Odszedł Krzysztof Krawczyk – 
wielki artysta rodem z Łodzi

„Trubadurzy”– Opole 1969 r.
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Fundacja Wspierania Kultury Polskiej
 im. Stanisława Sielańskiego

 zaprasza na swoją stronę internetową
 www.wspieramykulture.pl

Można tam zobaczyć 
spektakle teatralno – muzyczne:

l  „Czy mnie jeszcze pamiętasz”  
z piosenkami Czesława Niemena

l  „Przeżyj to sam” 
z polskimi przebojami z lat 80.

l  spektakle teatralne: 
Dreszczowiec polityczny „Cyngiel” 
Monodram tragikomiczny „Faceci to gady!”

l  koncerty: 
„Zapomniana melodia” z piosenkami 
z przedwojennych polskich filmów 
„Złote lata polskiego big-bitu”

Zapraszamy: www.wspieramykulture.pl

Ocieplenie klimatu?
M amy już połowę 

kwietnia 2021 roku. 
Właśnie wróciłem 

zmoknięty do domu i zacząłem 
się zastanawiać, jak to jest z tym 
„globalnym ociepleniem”. Bo 
tak sobie przypominam, że ani 
teraz, ani w tamtym roku prak-
tycznie w  Polsce nie było wio-
sny. Przypominając sobie po-
przednie lata, to też ciekawie nie 
było. Zimno jak diabli, deszcz 
ze śniegiem, ogołocone jesz-
cze praktycznie z  liści wszel-
kie rośliny i drzewa. To co do li-
cha z  tym klimatem się dzieje? 
Może to ocieplenie nie dotyczy 
naszego pięknego kraju? Z każ-
dej strony tzw. aktywiści klima-
tyczni, ze „słynną” Gretą Thun-
berg na czele (o niej będzie póź-
niej) straszą nas katastrofalnymi 
skutkami podniesienia tempe-
ratury na Ziemi o 1 czy 2 stop-
nie, a  ja w  połowie kwietnia 
chodzę w  zimowej kurtce. Nie 
dość, że musimy wszyscy łazić 
w maskach, co już u wielu po-
woduje ogromny stres, a nawet 
problemy psychiczne, to jeszcze 
do tego wokół szaro, buro i po-
nuro. Zero zieleni.

Oczywiście nikt z  nas nie 
potrafi odpowiedzieć na pyta-
nie ile lat liczy sobie nasza pla-
neta. Szacunki są bardzo różne, 
ale chyba zgodzimy się z  tym, 
że jest to kilka miliardów lat. 
I przez te wszystkie lata na Zie-
mi, od zarania dziejów, miały 
miejsce różne zjawiska pogo-
dowe. Występowały też regu-
larnie takie zjawiska, jak glo-
balne zlodowacenia. Prowadzi-
ło to między innymi do obniże-
nia poziomu oceanów, ale tak-
że zmiany w faunie i florze, np. 
pojawienie się mamuta wło-
chatego. No ale wtedy nie było 
jeszcze aktywistów klimatycz-
nych i dlatego nikt się nie uża-
lał nad oziębieniem klimatu…

Ocieplenie, tak samo jak 
ochłodzenie klimatu, jest natu-
ralną koleją rzeczy i zjawisk za-
chodzących w przyrodzie. Są to 
normalne procesy i żaden czło-
wiek nie ma na nie większe-
go wpływu. Prawda jest taka, 
że wszyscy ludzie zamieszku-
jący naszą planetę wytwarza-
ją jedynie kilka procent całko-
witej emisji gazów cieplarnia-
nych. I  to nawet uwzględnia-

jąc już spalanie paliw kopal-
nych, a  nas najbardziej intere-
suje węgiel kamienny i brunat-
ny, ponieważ będzie to jeszcze 
przez wiele lat dla wielu na-
szych rodaków podstawowym 
i  jedynie dostępnym źródłem 
ciepła. Żeby wszystko było ja-
sne: wcale się z tego nie cieszę. 
Ale do momentu, gdy wszyscy 
będziemy mogli przejść i  bę-
dzie nas stać na inne rozwią-
zania, to musimy dbać o to, co 
nam przyroda zaoferowała. Nie 
mamy ropy, jak w Dubaju, nie 
mamy diamentów, jak w  RPA, 
nie mamy złota, więc korzy-
stajmy z tego, co mamy. I to nie 
jest powód, by tłumaczyć całe-
mu światu, dlaczego tak robi-
my. Robimy to, ponieważ jest 
to w naszym interesie!

Są badania, które wyraź-
nie wskazują, że to nie nad-
mierna emisja dwutlenku wę-
gla, ale zwykła para wodna jest 
w  największym stopniu odpo-
wiedzialna za efekt cieplarnia-
ny. Para wodna to ponad 90% 
wszystkich gazów cieplarnia-
nych w  atmosferze. Zresztą 
cały spór związany z  „ocieple-

niem” klimatu przypomina ten 
o  wyższości Świąt Wielkanoc-
nych nad Świętami Bożego Na-
rodzenia (lub odwrotnie). Pew-
nie dlatego, że oba są nieroz-
wiązywalne…

To, co jedni przyjmują za 
normalne zjawiska, innym nie-
ustannie spędza sen z  powiek 
i  z  całych sił walczą z  proble-
mem, choć z góry wiadomo, że 
będzie to walka przegrana. Tu-
taj wracamy do Grety Thun-
berg. W  samej Szwecji poja-
wiają się oskarżenia o  jej wy-
korzystywanie przez rodzi-
ców dla własnych celów. Ojciec 
jest aktorem, matka śpiewacz-
ką. Warto zadać pytanie, dla-
czego dziewczyna nie chodziła 
do szkoły i z czego lub od kogo 
czerpie środki na swoje prote-
sty obejmujące już prawie cały 
świat. Niestety, za Gretą stoją 
lobbyści i specjaliści od PR. Na 
co dzień współpracuje z Heleną 
Iles z  firmy Iles PR. Pamiętaj-
my więc, że za rzekomą troską 
o klimat na ziemi kryją się inte-
resy wielu osób i korporacji.

Najnowszym tego przykła-
dem jest Bill Gates, którego za-
angażowanie w  różne, delikat-
nie mówiąc dziwne i  niepo-
kojące projekty, mogące mieć 
wpływ na większość ludzi na 

Ziemi, budzą największe zanie-
pokojenie. Ostatni jego projekt 
ma być zrealizowany już w tym 
roku. Polega on na rozpyle-
niu milionów ton kredy w stra-
tosferze w  celu „przyciemnie-
nia słońca” i  ochłodzenia Zie-
mi. Eksperci z  Uniwersytetu 
Harvarda przetestują system, 
wysyłając duży balon 12 mil 
nad szwedzkim miastem Kiru-
na i  każą mu zrzucić kilka ki-
logramów pyłu kredowego do 
stratosfery. Celem szacowa-
nej na 3 miliony dolarów mi-
sji, jest odchylenie części pro-
mieniowania słonecznego, po-
wstrzymanie go przed uderze-
niem w  powierzchnię i  ochło-
dzenie planety. Eksperci ostrze-
gają, że ta niezwykła technika 
może mieć katastrofalne skut-
ki dla systemów pogodowych 
w  sposób, którego nikt nie 
może przewidzieć. Misja testo-
wa rozpoczyna się w  Szwecji 
i ma wystartować do końca lata 
tego roku.

Ja z  niecierpliwością cze-
kam na pierwsze, wiosenne 
promienie słońca i  mam wiel-
ką nadzieję, że Ziemia obroni 
się przed nieodpowiedzialny-
mi działaniami niektórych z jej 
mieszkańców.

Witold Szmigielski

Czy to miejsce musiało zniknąć…?

K ultowe kino Bałtyk 
w Łodzi przy ul. Prezy-
denta Gabriela Naruto-

wicza wychowało trzy pokole-
nia łodzian. Działało od lat 50-
tych ubiegłego wieku do roku 
2015. Znakomite produkcje fil-
mowe gościły na jego ekranie 
setki razy zadowalając gusta 
najbardziej wytrawnych kone-
serów. Kino zmodernizowano 
w latach 60, wyposażono w no-
woczesną technikę, jako pierw-
sze w Łodzi miało ekran pano-
ramiczny. Kolejną rozbudowę 
przeszło w 1998 r.

Ogromna sala kinowa z  wy-
godnymi, głębokimi fotelami 
zapewniała poczucie luksusu, 
wraz z  balkonem mieściła 780 
osób sprawiała, że każda projek-
cja była niezapomnianym prze-
życiem. Kino posiadało nowo-
czesne technologie cyfrowe do 

odbioru obrazu i dźwięku i naj-
większy w  Polsce ekran. Mała 
sala, w  której wyświetlano ka-
meralne produkcje mieściła 181 
osób i  była wyposażona w  naj-
nowocześniejszy system odbio-
ru obrazu i dźwięku oraz klima-
tyzację.

Piękna, stylizowana sta-
tua Oskara znakomitego rzeź-
biarza Mariusza Rodanowicza 
umieszczona na głównej elewa-
cji przedniej ściany budynku 
oddawała wielkość tego miej-
sca.

Niestety kino zlikwidowano. 
Nie podjęto próby jego zacho-
wania. Tak się dzieje z większo-
ścią miejsc, które powinny być 
przekazane kolejnym pokole-
niom - jako swoisty wzorzec.

Dziś kultura i jej przeżywanie 
stanowi mały dodatek do kupna 
telewizora, ubrań, kosmetyków, 

czy wreszcie pizzy suto zakra-
pianej piwem.

Co się z nami stało? Czy tak 
ma wyglądać kontakt z  KUL-
TURĄ, która powinna uszla-
chetniać, kształtować i  dostar-
czać wzniosłych przeżyć? Czy 
wizyta w kinie, teatrze, operze - 
ma się zawierać w marketowych 
zakupach, sutym obiedzie i spa-
cerze handlowymi alejkami? Jak 
ukształtujemy dzieci i  wnuki - 
jeżeli taki wzorzec im zapoda-
my i  czy nie będzie nam zwy-
czajnie wstyd?

G.M.K.
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Poczet aktorów łódzkich

Michał Szewczyk
M ichał, a właściwie Eu-

geniusz Szewczyk, 
bo tak brzmiało jego 

prawdziwe imię, był rodowi-
tym łodzianinem. Urodził się 
29 lipca 1934  r. na Bałutach. 
Dwadzieścia lat później rozpo-
czął studia w łódzkiej Państwo-
wej Wyższej Szkole Teatral-
nej, która mieściła się wów-
czas na ulicy Gdańskiej w daw-
nym pałacu Poznańskiego, tam 
gdzie dziś Akademia Muzycz-
na. W  filmie i  na deskach te-
atru zadebiutował już jako stu-
dent. W  1955  r. w  „Pokoleniu 
„ A. Wajdy, a w 1957 r. w łódz-
kim Teatrze Powszechnym 
w „Dwóch teatrach” J. Szaniaw-
skiego. Z  teatrem tym związał 
się praktycznie na całe życie, 
zostając jego etatowym akto-
rem od 1958 r., od ukończenia 
studiów w PWST. Nie odstąpił 
od niego i swojego rodzinnego 
miasta, mimo wielu atrakcyj-
nych propozycji napływających 
z innych teatrów. W Powszech-
nym zagrał w sumie ponad 125 
ról, w tym w takich znaczących 
przedstawieniach jak: „My 
Fair Lady”, „Boso, ale w ostro-
gach”, „Klub Pickwicka”, „Mat-
ka Courage”, „ „Słoń”, „Szwejk”, 
„Igraszki z  diabłem”, „Śpiew-
nik domowy”, „Damy i  huza-
ry”, „Mayday 2”, „Zatrudnimy 
starego klauna”. Z Teatrem Po-
wszechnym był związany tak 
mocno, że grał w nim nawet po 
przejściu na emeryturę, prak-
tycznie do ostatnich swych dni.

W filmie i serialach na prze-
strzeni 60 lat zagrał ponad 100 
ról. Były to jednak głównie 
role drugo i  trzecioplanowe. 
Film nie potrafił wykorzystać 
jego warunków i  umiejętno-
ści aktorskich, a przede wszyst-
kim jego wspaniałej vis comi-
ca. Zresztą przypadek niewy-
korzystywania przez reżyserów 
zdolności komediowych pol-
skich aktorów jest nagminny. 
Wystarczy wspomnieć nie wy-
korzystane w  filmie zdolności 
Jana Kobuszewskiego, Jerze-
go Dobrowolskiego, Wojcie-
cha Pokory, Kazimierza Bru-
sikiewicza, Ryszarda Kotysa, 

krakowskich aktorów Witolda 
Grąbki i Dariusza Gnatowskie-
go, etc…

Michal Szewczyk zagrał 
w  tak znanych filmach jak: 
„Król Maciuś I” (1957 r.), „Ero-
ica”(1957 r.), „Pan Anatol szu-
ka miliona” (1958  r.), „Kalo-
sze szczęścia” (1958  r.), „Hi-
storia żółtej ciżemki: (1961 r.), 
„Dziś w  nocy umrze miasto” 
(1961  r.), „O dwóch takich co 
ukradli księżyc” (1962 r.), „Pra-
wo i pięść” (1964 r.), „Panien-
ka z  okienka” (1964  r.), „Bar-
wy walki” (1964  r.), „Wester-
platte” (1967 r.), „Stawka więk-

sza niż życie”(1967  r.), „Kie-
runek Berlin” i „Ostatnie dni” 
(1969  r.), „Pierścień księżnej 
Anny”(1970 r.), „Polonia Resti-
tuta’(1980 r.), „Matka Królów” 
(1982  r.), „Popiełuszko. Wol-
ność jest w  nas” (2009 r).Wy-
stąpił też w wielu serialach te-
lewizyjnych.

Michał Szewczyk bardzo 
często grał role partyzantów, 
żołnierzy, chłopaków z  ludu, 
do których predystynowały go 
jego warunki zewnętrzne i pro-
stolinijność.

Jego filmowymi wizytówka-
mi są postacie „Orła” uczestni-

ka zamachu na Franza Kutsche-
rę w filmie „Zamach”(1958 r.), 
Porucznika Albina z telewizyj-
nego serialu „Kapitan Sowa na 
tropie”(1965  r.) i Michała Pio-
trowskiego, polskiego kuzyna 
Duńczyka Petersena z  seria-
lu „Pan Samochodzik i templa-
riusze”(1971).

Grania w  serialu „Kapitan 
Sowa na tropie” Michał Szew-
czyk przez długie lata się wsty-
dził, uważając go za miernej ja-
kości. Z powodu tej jego oceny, 
jak i podobnej, wyrażanej przez 
Wiesława Gołasa, grającego ty-
tułową postać, serial zamierzo-

ny początkowo na 42 odcinki, 
skończył się po 8. Szewczyk po 
latach zmienił zdanie na jego 
temat, a  my po latach z  wiel-
ką przyjemnością oglądamy go 
oglądając na ekranie czołówkę 
aktorów scen łódzkich, którzy 
w  nim z  powodzeniem wystę-
powali. Niebagatelną rolę w oce-
nie serialu odgrywa także klimat 
i  przaśna rzeczywistość połowy 
lat 60. wspaniale w nim pokaza-
ne. Michał Szewczyk zmarł 8 lu-
tego 2021  r. Pochowany jest na 
łódzkim cmentarzu na Dołach.

Cześć jego pamięci.
Zbigniew Pacura
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Przedstawiamy czytelnikom wywiad ze śp. Krzysztofem Krawczykiem, który przeprowadziłem z nim w sierpniu 1997 r. w jego posiadłości 
w Jedliczach koło Grotnik. Spędziliśmy wtedy ze sobą dwa dni na długich rozmowach, których efektem jest ten mam nadzieję, interesujący tekst. 
Przy czytaniu proszę wziąć pod uwagę, że przeprowadzany był w innej rzeczywistości, 24 lata temu w 1997 roku. Zbigniew Pacura

Zbigniew Pacura: Czy jest pan 
rodowitym łodzianinem?
Krzysztof Krawczyk - Nie, uro-
dziłem się w Katowicach, wte-
dy jeszcze niesławnie nazywa-
nych Stalinogrodem. W  Łodzi 
wychowałem się, chodziłem do 
Szkoły Muzycznej, tutaj zmarł 
w 1964 r. mój ojciec, tu robiłem 
maturę, tu założyliśmy grupę 
„Trubadurzy”.

- Ale czuje się Pan łodzianinem?
- Tak. Najbardziej czuję się ło-
dzianinem, miałem bowiem 
2 miesiące, gdy wyjechali-
śmy z  Katowic, nie czuje się 
więc Ślązakiem, mimo, że mój 
dziadek był powstańcem ślą-
skim. Później krótko był Po-
znań, z którego po wypadkach 
czerwcowych 1956  r. mój oj-
ciec musiał wyjechać do Ło-
dzi, gdzie dostał prace w Ope-
retce Łódzkiej. W międzyczasie 
w latach 1947-48  mieszkaliśmy 
jeszcze w Białymstoku.

- W  latach 1964-73 był Pan gi-
tarzystą i  pierwszym wokali-
stą bardzo wówczas popular-
nej w  Polsce i  sąsiednich kra-
jach grupy big- bitowej „Truba-
durzy”. Nagrała Pan z nią 6 płyt 
długogrających z  których każ-
da otrzymała status Złotej Pły-
ty. Dlaczego odszedł Pan z  ze-
społu w  najciekawszym chy-
ba momencie w  jego karierze 
, którego ukoronowaniem był 
wielki przebój skomponowa-
ny prze basistę Sławomira Ko-
walewskiego „Będziesz ty”, do 
dzisiaj wzbudzający entuzjazm 
na widowni podczas koncer-
tów reaktywowanych bez Pana 
w 1994 r „Trubadurów”?
- Odszedłem z zespołu z 2 pod-
stawowych powodów. Pierw-
szym była napięta sytuacja 
w zespole w 1973 roku. Złoży-
ły się na nią: decyzja mojego 
przyjaciela Mariana Lichtmana 
o emigracji do Danii i kontuzja 
(połamane nogi po kolejnym 
powrocie z trasy po ZSRR) Ry-

szarda Poznakowskiego. Wła-
ściwie nie miałem wyjścia, mu-
siałem bronić się sam.

Drugą przyczyną były moje 
osobiste ambicje, aby być pio-
senkarzem. Ambicje te były 
podsycane przez osoby z  ze-
wnątrz, które namawiały mnie 
do opuszczenia „Trubadurów”, 
twierdząc, ze wyhamowują mój 
talent. Namówiono mnie szczę-
śliwie i skutecznie, co zaowoco-
wało później wieloma Złotymi 
i Platynowymi Płytami.

- Która płytę nagraną z „Trubadu-
rami” uważa Pan za najlepszą?
- Druga płyta „Trubadurów” 
„Ej, Sobótka, sobótka” była naj-
lepsza. Dobra płyta była „Bę-
dziesz Ty” o  której Pan wspo-
mniał. Mogło to się toczyć dalej 
w tym kierunku. Nie znoszę zaś 
naszej pierwszej płyty. Z  solo-
wych płyt najbardziej cenię swą 
pierwszą amerykańską płytę „ 
From a  different place”. Z  pol-
skich płyt nie nagrałem jeszcze 
takiej z której byłbym zadowo-
lony do końca. Na pewno wy-
różnia się tu najmniej eklek-
tyczny album „Jak minął dzień”

- Czy nie nęci Pana myśl o sta-
nięciu wraz z  kolegami z  daw-
nego zespołu na estradzie 
i wspólnych, choćby okazjonal-
nych występach?
- Właśnie niedługo to zamie-
rzamy zrobić. 8 IX 1996 r. od-

było się prywatne pojednanie 
„Trubadurów”, a  8 IX 1997  r. 
w  moje 51. urodziny w  loka-
lu „Tango” Małgorzaty Potoc-
kiej w  Warszawie będzie fil-
mowane nasze oficjalne pojed-
nanie. Po tym zamierzamy ru-
szyć w trasę koncertową z im-
prezą „Krzysztof Krawczyk 
i  „Trubadurzy”. Dałem „Tru-
badurom” 25-30% czasu , któ-
ry mam na działalność arty-
styczną. Oficjalnym powodem 
tej trasy podczas której wrę-
czone nam zostaną dwie Złote 
Płyty, jest 35. lecie „Trubadu-
rów”. Wbrew temu, co poda-
wały nieraz media- my zawsze 
się lubiliśmy.

- Czy w wieku 51 lat, po 24 la-
tach kariery, czuje się pan dino-
zaurem estrady?
- Nie, absolutnie nie. Dinozau-
ry to wymarły gatunek, po któ-
rym zostały tylko kości. Ja nie 
czuje dinozaurem, gdyż nagry-
wam ciągle nowe utwory i  je-
stem stale obecny w  mediach. 
Dlatego też nie występuję na fe-
stiwalach dinozaurów.

- W latach 1974-80 poświęcił się 
Pan karierze solowej, lansując 
wiele przebojów, takich jak ‘Pa-
rostatek”, „Rysunek na szkle”, 
„Jak minął dzień”. Zwłaszcza 
w latach 1976 -78 był Pan chy-
ba u szczytu sławy. Jak Pan oce-
nia lata 70. w swojej karierze?

- Okres w  „Trubadurach” to 
była moja matura estradowa. 
Późniejszy okres solowy to stu-
dia. W  „Trubadurach” zdoby-
wałem swe ostrogi estradowe. 
Tam Ryszard Poznakowski na-
pisał dla mnie piękne piosen-
ki, takie jak „Byłaś tu”, „Kim 
jesteś”, bez których nie byłoby 
Krawczyka. Warsztatowo zmu-
szały mnie do bardzo wytężo-
nego myślenia w  sensie woka-
listyki solowej. Później był au-
torem i  kompozytorem mo-
jej pierwszej solowej pły-
ty „Byłaś mi nadzieją”. Wtedy 
wziął mnie za rękę i  zaprowa-
dził do Polskich Nagrań. Lata 
70., gdy zaczynałem przyjmo-
wać się na estradzie to były dla 
mnie kamienie milowe w  roz-
woju, mimo ze często wyko-
nywałem utwory na pograni-
czu kiczu. Nie porównuję tego 
z  dniem dzisiejszym, gdy tego 
kiczu mamy bardzo dużo, cho-
ciażby w lansowanej przez nie-
które media muzyce disco-po-
lo, do której mnie się niekie-
dy przypisuje. Chciałbym przy 
okazji oświadczyć, iż ja wyko-
nuję muzykę taneczną, a  ten 
kto mówi, że śpiewam disco-
-polo jest po prostu głuchy.

- Po nagraniu płyty „Dobry sta-
ry rock” w 1980 r. wyjechał Pan 
do USA. Ile czasu Pan tam i  co 
tam robił?
- W  USA byłem z  przerwa-
mi 14 lat. I  przeżyłem tam 
dwa okresy. Jeden bardzo bo-
lesny, kiedy nie było dla mnie 
pracy jako piosenkarza. Mu-
siałem wtedy pracować fizycz-
nie. Dzięki temu dobry Bóg na-
uczył mnie szacunku dla ludzi, 
którzy w ten sposób utrzymują 
się przy życiu. Byłem również 
bezrobotnym, a  mało brako-
wało, żebym był bezdomnym. 
Śpiewałem również w  klubach 
i  restauracjach nocnych. Żeby 
przeżyć zagrałem nawet kil-
ka ślubów i  chrzcin dla Cyga-
nów. W Ameryce bowiem, nie 

ma zmiłuj się! Tam rachunek 
trzeba zapłacić, albo się idzie 
pod młotek. Później karta za-
częła się odwracać. Zainwesto-
wała we mnie Polonia amery-
kańska, tak że mogłem zaist-
nieć w  Las Vegas. Mieszkałem 
tam i  pracowałem przez 1,5 
roku. To jest takie zwariowa-
ne miasto o  ogromnych świa-
tłach. Czasami zastanawiałem 
się, czy te ogromne światła są 
wystarczającym powodem by 
tam żyć. To był chyba najcięż-
szy okres w mojej karierze.; 3-4 
„showy” w jedną noc, od 19.30 
do 3 rano. Ale dzięki temu nie 
przerażają mnie zadania, które 
stoją dziś przede mną w Polsce. 
W  USA nagrałem dwie pły-
ty. Pierwszą była „From a  dif-
ferent place” z  piosenką „Soli-
darność”. W kilka lat później za 
ciężko zarobione pieniądze Po-
lonii amerykańskiej nagrałem 
w  Nashville jako pierwszy Po-
lak płytę pt.:”Bez granic”. Roz-
pisane były wówczas akcje od 
1000 do 5000 dolarów. Pol-
ska wersja tej płyty zaistnieje 
w Polsce w przyszłym roku…

- Próbował Pan zrobić karierę 
w USA. Nagrał Pan płytę w sto-
licy muzyki country w Nashvil-
le. Śpiewa Pan piosenki swego 
idola Elvisa Presleya. Dlaczego 
nie przebił się Pan w USA?
- To samo pytanie można zadać 
kilku tysiącom ludzi, którzy 
usiłowali przebić się w Amery-
ce.

Takich „aliens”, czyli przy-
byszów z zewnątrz, którzy zro-
bili karierę w  USA, mogę wy-
mienić trójkę: Beatlesów, Abbę 
i  Olivię Newton-John. Teraz 
jest ich oczywiście więcej, bo 
Ameryka jest bardziej otwarta. 
To nie jest takie proste. W mo-
jej klasie takich sportowców są 
tysiące.

To jest kwestia konkurencji. 
Jakiś procent ma poparcie ban-
ków, bogatych tatusiów, korpo-
racji, albo autentyczny wielki 

„Trubadurzy” to moja matura estradowa, kariera solowa to studia

Krzysztof Krawczyk  
z autorem wywiadu
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talent, w  który inwestuje wy-
twórnia płytowa. Ta, z  któ-
rą ja się związałem nie chcia-
ła inwestować w  Krzyszto-
fa Krawczyka, mimo, że się 
podobałem. Na pomysł, że-
bym grał i  śpiewał piosen-
ki Elvisa Presleya wpadł mój 
menedżer. Chodziło o  tym, 
żeby wrócić do Polski z  ja-
kimś sukcesem, a  nie ku-
chennymi schodami. W Pol-
sce płyta „Gdy nam śpie-
wał Elvis Presley” jest już pla-
tynowa. W  USA, żeby cokol-
wiek z  niej wydusić potrzeb-
ny jest wideoklip za ok. 50.000 
dolarów i kilka występów tele-
wizyjnych. W Ameryce jest już 
zresztą ok. 300 naśladowców 
Presleya, a ja nie jestem naśla-
dowcą. Aby wyglądać jak swój 
idol, niektórzy porobili sobie 
operacje plastyczne, porusza-
ją się jak on i niejednokrotnie 
śpiewają lepiej niż on. Są jego 
żywymi kopiami, ale nigdy nie 
staną się oryginałem. Próbu-
jąc przebić się w  USA chcia-
łem wyjść ponad dotychcza-
sowe „sukcesy” polskich arty-
stów w  tym kraju. „Sukcesy”, 
które sprowadzały się w więk-
szości do występów na pleba-
niach, czy zabawach.

- Kiedy na stałe Pan wrócił do 
kraju?
- Dwa lata temu.

- Z  USA powrócił Pan z  nową 
żoną Ewą. Czy mógłby Pan po-
wiedzieć, co porabia Pana daw-
na żona Halina Żytkowiak?
- Najlepszą rzeczą jaka przy-
wiozłem po 14 latach pobytu 
z Ameryki jest moja żona Ewa. 
Oprócz tego, że prowadzi dom 
i nasze finanse, jest kobietą re-
prezentacyjną i ma takie samo 
serce, jak wygląda. Halina Żyt-
kowiak nadal mieszka w USA. 
Nie ma siły oderwać się od 
Ameryki, która jest krajem bar-
dzo wciągającym. Szkoda mi jej 
od strony zawodowej, bo mia-
ła bardzo dobry głos, porówny-
walny do czarnych piosenka-
rek. Nasze małżeństwo nie mo-
gło się inaczej ułożyć. Ja byłem 

w trasie, a Halina po urodzeniu 
dziecka opiekowała się nim. 
Żyliśmy bez wartości. Nie byli-
śmy złymi ludźmi, lecz nie po-
trafiliśmy podzielić się czymś 
z kimś. Zwłaszcza, gdy w Ame-
ryce brakowało na podstawo-
we rzeczy. Nasz Krzysztof ju-
nior właśnie się zaręczył, a  na 
przyszłą Wielkanoc się żeni, 
tak więc życie idzie dalej swo-
ją drogą.

- Wrócił Pan do Polski przed 
dwoma laty, więc ma Pan świe-
że spojrzenie. Jak Pan widzi 
obecną sytuacje w  kraju? Pan 
widzi obecna sytuacje w kraju?
- Nie jest najlepiej. Ja dużo jeż-
dżę po kraju i dużo widzę. Pol-
ska, która jest niby „tygrysem 
Europy”, zaczyna być „papiero-
wym tygrysem”. Widzę nasze 
brudne toalety z  których śmie-
ją się Niemcy, widzę, ze kierow-
cy nie zakładają filtrów do swo-
ich śmierdzących samochodów 
i  zatruwają środowisko. Mło-
dzież pije za dużo piwa, co jest 
początkiem alkoholizmu. Myślę, 
że naród nasz za mało chodzi do 
księgarń, a za dużo ogląda tele-
wizji. Efekty tego mamy takie, 
że mądra młodzież jest głównie 
w  katolickich oazach i  na stu-
diach. Reszta zabija samotność 
piwem, dziewczyną i będzie tań-
czyć disco-polo aż do śmierci. 
W końcu czarę goryczy przelała 
ostatnia tragedia powodzi. Ten 
brak informacji, chaos, niekom-
petencja rządzących.

- Po poważnym wypadku sa-
mochodowym w 1988 r. nagrał 
Pan cykl psalmów w tłumacze-
niu L. Staffa i R. Brandstaettera, 

będący wyrazem wdzięczno-
ści za ocalone życie. Czy wów-
czas nastąpił u  Pana przełom 
w  oglądzie świata i  życia? Czy 
inaczej spojrzał Pan na swe do-
tychczasowe dokonania?
- Wszyscy myślą, ze od tego 
wypadku nastąpiło moje na-
wrócenie. Otóż już wcześniej 
nastąpił we mnie przełom. 
Było to podczas mojego pobytu 
w  kościele św. Jacka w  Chica-
go, w tzw. „Jackowie”, o którym 
złośliwi mówią „polskie get-
to”. Ja zaś mówię, czysta, polska 
dzielnica z  polskimi klubami, 
wędliną, itp. Do kościoła tego 
wszedłem jako człowiek z  dy-
stansem, z  wątpliwościami- 
wyszedłem uderzony postawa 
modlitewną ludzi lejących łzy 
za rodziną i krajem. Zacząłem 
wówczas szukać książek o  te-
matyce religijnej. Poczym za-
częły się spotkania z życzliwy-
mi osobami duchownymi. Sta-
raliśmy się z moją obecną żoną 
Ewą o  unieważnienie mojego 
poprzedniego związku, żeby 
móc zawrzeć ślub. Bez tego 
czuliśmy się jakby poza nawia-
sem społeczności katolickiej, 
nie mogliśmy uczestniczyć 
w  Eucharystii. Starania te po 
2 latach zakończyły się powo-
dzeniem. Wówczas to po 20 la-

tach nie chodzenia do kościoła 
byłem po raz pierwszy u  spo-
wiedzi. Trwała ona przeszło 4 
godziny, a  ksiądz, który mnie 
spowiadał musiał mnie pod-
nosić, bo nie miałem siły sam 
tego zrobić, mimo że byłem 
lżejszy o grzechy, które zrzuci-
łem z siebie.

- Czym się Pan teraz kieruje 
w  swym postępowaniu? Jakie 
jest pana credo życiowe?
- Moje credo życiowe jest zwią-
zane ściśle z  wyznawanymi 
przez mnie wartościami chrze-
ścijańskimi. Podstawową war-
tość, która się kieruje przeka-
zał mi mój ojciec, gdy mia-
łem 16 lat. Odpowiadając na 
moje pytanie - Co to jest szczę-
ście?- Odpowiedział, ze szczę-
ście jest wtedy, gdy stać nas fi-
nansowo i wewnętrznie na tyle, 
że możemy się nim z kimś po-
dzielić. Wtedy podszedłem do 
tego z dużym dystansem. Obec-
nie po moich wszystkich przeży-
ciach, jak i prywatnych studiach 
biblijnych, które przeszedłem 
w  szpitalu po moim wypadku, 
jest to moje główne credo życio-
we. Kieruję się maksymą z  hi-
storii św. Jakuba, że „Wiara bez 
dobrych uczynków jest mar-
twa”. Dlatego staram się w mia-

rę możliwości pomagać potrze-
bującym. Daje mi to wielką ra-
dość, a moje życie wygląda zu-
pełnie inaczej niż kiedyś. Z dru-
giej strony jest zwykłe ludzkie 
wyrachowanie. Jeżeli Chrystus 
mówi tak: z  jednej strony kup-
ka popiołu i koniec, a z drugiej 
strony życie wieczne, to trze-
ba być bardzo niemądrym czło-
wiekiem, żeby tej szansy nie wy-
korzystać. Na zbawienie trzeba 
zasłużyć. A Biblia mówi w jaki 
sposób żyć.

- Nagrał Pan płytę zatytułowa-
ną „Ave Maria”, którą wręczył 
Pan Papieżowi podczas jego 
ostatniej pielgrzymki do Pol-
ski…
- Płyta ta stanowi podziękowa-
nie i hołd złożony Panu Bogu 
za to, iż uniknąłem ciężkiego 
kalectwa, które mi groziło. Za-
wiera ona 19 utworów, z  któ-
rych ponad połowa pochodzi 
z  XVI i  XVII wieku., a  część 
z nich jest do dzisiaj śpiewana 
w  kościołach. Płyta ta jest de-
dykowana bezpośrednio Jano-
wi Pawłowi II na 50. lecie jego 
posługi kapłańskiej. Wręczy-
łem ją obok innych moich na-
grań Ojcu Świętemu podczas 
jego czerwcowej wizyty w Pol-
sce. Dostałem wtedy od niego 
błogosławieństwo i  różaniec. 
Ojciec Święty jest wielką oso-
bowością i robi wielkie wraże-
nie w bezpośrednim kontakcie.

- Czym jest dla Pana osoba Pa-
pieża?
- Na pewno jest jakimś nad-
przyrodzonym parasolem. Po-
mijam tu sprawy narodowe, 
że to Polak. Spotkanie z  nim 
i  błogosławieństwo, którego 
mi udzielił zaczęło skutkować 
już po dwóch dniach. Zaczą-
łem sobie przypominać ludzi, 
którzy mnie skrzywdzili w ży-
ciu. Przypominałem sobie na-
zwiska, ale nie czułem żalu. 
I  to jest dowód na nadprzy-
rodzoność Papieża. Że wyma-
zał mi, jak to się robi w kom-

„Trubadurzy” to moja matura estradowa, kariera solowa to studia

dokończenie na str. 9

Krzysztof Krawczyk 
z żoną Ewą

Krzysztof Krawczyk 
i Goran Bregivič
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Gwiazdy polskiego big-bitu i rocka
SKALDOWIE
Skaldowie, jeden z  najbardziej 
oryginalnych i długowiecznych 
polskich zespołów big-bitowo-
-rockowych, powstał w  Kra-
kowie w  1965  r. Założycielami 
grupy byli Andrzej Zieliński, 
absolwent liceum muzyczne-
go w klasie fortepianu, studiu-
jący pianistykę i  kompozycję 
na PWSM, Zygmunt i  Janusz 
Kaczmarscy, Feliks Naglicki 
i  Jerzy „Kuba” Fasiński. Nieco 
później doszedł młodszy o dwa 
lata brat Andrzeja, Jacek Zieliń-
ski, absolwent liceum muzycz-
nego w klasie skrzypiec, studiu-
jący w klasie altówki na PWSM. 
Oficjalnie Skaldowie zadebiu-
towali w  październiku 1965  r. 
na II Krakowskiej Giełdzie 
Piosenki, zdobywając I  miej-
sce za utwór „ Moja czarowni-
ca”. W 1966 r. wygrali Wiosen-
ny Festiwal Muzyki Nastolat-
ków w Gdańsku oraz wystąpili 
w komedii muzycznej „Mocne 
uderzenie”. W corocznej ankie-
cie miesięcznika „Jazz” zostali 
ogłoszeni talentem roku, a jed-
nocześnie najbardziej niedoce-
nionym przez młodzież zespo-
łem, co nie dziwiło, gdyż Skal-
dowie nie grali prostych, dy-
namicznych piosenek big-bito-
wych, jak Czerwono i  Niebie-
sko Czarni lub Czerwone Gita-
ry. Grali utwory  bardziej skom-
plikowane, trudniejsze.

14 marca 1967 r. ukazała się 
pierwsza duża płyta zespołu 
pt.:„Skaldowie”. Na V Festiwa-
lu Piosenki Polskiej w  Opolu 
Andrzej Zieliński otrzymał na-
grodę za wykonaną przez Skal-
dów piosenkę „Uciekaj, uciekaj”. 
W tymże roku nastąpiły znaczą-
ce zmiany w zespole. W miejsce 
braci Kaczmarskich przyszli gi-
tarzyści Marek Jamrozy i  Jerzy 
Tarsiński.Za perkusją zasiadł 
Jan Budziaszek. Na początku 
1968 r. gitarę basową objął Kon-
rad Ratyński. I tak ukształtował 
się najlepszy skład zespołu gra-
jący w niezmienionym kształcie 
przez 25 lat.

Lata 1968-69 to szczytowy 
okres w historii Skaldów. Prze-
boje, głównie autorstwa An-

drzeja Zielińskiego, sypią się jak 
z  rogu obfitości. Takie piosen-
ki jak „Wszystko mi mówi, że 
mnie ktoś pokochał”, „”Nie ca-
łuj mnie pierwsza”, „Medytacje 
wiejskiego listonosza”, „Kulig” 
, Cała jesteś w  skowronkach” 
śpiewa cała Polska. W  1968  r. 
Skaldowie wystąpili w  filmie 
„Kulig” i  wydali drugą pły-
tę długogrającą „Wszystko mi 
mówi, że mnie ktoś pokochał”. 
W 1969 r. grupa wydaje trzecią 
płytę „Cała jesteś w  skowron-
kach”. Zespół wypracował so-
bie swój oryginalny styl będący 
połączeniem big –bitu, a  póź-
niej rocka, z ludową muzyką gó-
ralską i muzyką poważną, w po-
czątkowym okresie głównie ba-
rokową. Grupa współpracuje 
z bardzo dobrymi autorami tek-
stów, takimi jak Wiesław Dym-
ny, Agnieszka Osiecka, czy Le-
szek Aleksander Moczulski.

Zespół koncertuje w  ZSRR, 
wyjeżdża także na amerykańską 
trasę grając dla Polonii w  No-
wym Jorku, Chicago i  Toron-
to. Ze Stanów Andrzej Zieliński 

przywozi organy Hammonda, 
które dotychczas miał w  Pol-
sce tylko Czesław Niemen. In-
strument ten bardzo wzbo-
gacił brzmienie Skaldów. Po 
amerykańskiej trasie pod ko-
niec 1969 r. grupa zmienia styl 
na bardziej rockowy. W  stycz-
niu 1970  r. nagrywa płytę „Od 
wschodu do zachodu słońca”, 
gdzie w  brzmieniu dominują 
organy Hammonda i gitara ba-
sowa. Cztery miesiące później 
nagrywa płytę „Ty”, bardziej 
różnorodną w brzmieniu.

Na festiwalu w  Opolu 
w  1970  r. Skaldowie wykonu-
ją 3 piosenki: „Nie ma szatana”, 
„ Gorzko mi”( z  Teresa Tuti-
nas) i „W żółtych płomieniach 
liści”( z Łucją Prus), wszystkie 
ze słowami Agnieszki Osiec-
kiej. Trzecia z  nich otrzymuje 
nagrodę dziennikarzy oraz ty-
tuł piosenki 25 .lecia. Rok 1971 
grupa spędziła w  rozjazdach, 
koncertując w  ZSRR, Wielkiej 
Brytanii, krajach Beneluksu, 
RFN oraz NRD, gdzie nagrała 
płytę po niemiecku.

Rok 1972 był najlepszym 
w  dziejach Skaldów. Nagra-
li wówczas dwie płyty długogra-
jące, z których jedna- „Krywań, 
Krywań” okazała się być szczy-
tem – szczytów ówczesnego pol-
skiego rocka. Na pierwszej stro-
nie znajduje się rockowa suita 
„Krywaniu, Krywaniu” , opar-
ta na ludowej, pieśni góralskiej, 
wzbogaconej odniesieniami i cy-
tatami z kompozycji Rossiniego 
i Mussorgskiego. Utwór jest wy-
raźnie pod wpływem twórczości 
przeżywającej wówczas szczyt 
popularności art rockowej grupy 
Emerson, Lake, & Palmer. Dru-
ga strona płyty to cztery różno-
rodne utwory. Płyta „Wszystkim 
zakochanym” z  tegoż roku jest 
dużo bardziej lżejsza stylistycz-
nie i bardziej przebojowa.

Od 1973 r. rozpoczął się po-
wolny zjazd grupy w  dół, tak 
jeśli chodzi o  popularność , 
jak i  jakość kompozycji. Sty-
listyka grupa zaczęła ewolu-
ować w stronę banalnych, prze-
bojowych piosenek w  stylu „ 
Wszystko kwitnie wkoło” z  te-
lewizyjnego „Spotkania z  bal-
ladą” z  1975 r., czy „Szanujmy 
wspomnienia” z 1976 r. przepla-
tanych kolejną poważną suitą 
„Stworzenie świata”. W  tym-
że roku grupa nagrała kolejne 
dwie płyty: „Stworzenia świata 
część druga” zawierająca tak jak 
„Krywań, na jednej stronie ty-
tułową a suitę, a na drugiej czte-
ry piosenki. Druga płyta „Sza-
nujmy wspomnienia” wypeł-
niała wiązanka banalnych pio-
senek z  tytułową na czele. Aby 
ubarwić i  poszerzyć brzmienie 
i możliwości zespołu w 1977 r. 
Andrzej Zieliński dołączył do 
niego Stanisława Wenglorza 
wokalistę z  Cieszyna o  dużych 
możliwościach głosowych, po-
równywalnych do Iana Gilla-
na. Skaldowie natychmiast ru-
szyli z  nim w  trasę po ZSRR, 
gdzie wykonywali m.in. utwory 
Deep Purple. Andrzej Zieliński 
napisał specjalnie dla Wenglo-
rza kilka piosenek. Jedna z nich 
„Nie widzę ciebie w swych ma-
rzeniach” stała się nawet dużym 
przebojem. Pod koniec 1977  r. 
w  związku z  coraz mniejszą 

liczbą koncertów z zespołu od-
szedł Wenglorz, który wkrót-
ce znalazł się, choć na krótko, 
w Budce Suflera.

W 1979 r. zespół nagrał swo-
ją dziesiąta płytę „Rezerwat 
miłości” z której jedynym zna-
nym utworem był dosyć smęt-
ny utwór tytułowy. Gwiaz-
da zespołu coraz bardziej bla-
kła, zwłaszcza, że na ogólno-
polską scenę wchodziły z  im-
petem grupy rockowe spod 
znaku Muzyki Młodej Gene-
racji(Exodus, Krzak, Kombi, 
Kasa Chorych, Porter Band). 
Takiej właśnie muzyki oczeki-
wała ówczesna młodzież, dla 
której Skaldowie lub Czerwone 
Gitary, to były muzyczne dino-
zaury. W maju 1979 r. odszedł 
długoletni perkusista Jan Bu-
dziaszek, którego następcami 
byli m.in. Marek Surzyn i Jerzy 
Piotrowski. W 1980 r. w związ-
ku z olimpiadą w Moskwie ze-
spół nagrał niepotrzebną i nie-
udaną płytę „Droga ludzi”.

W kwietniu 1981  r. grupa 
wyjechała na występy do USA, 
gdzie ją zastał stan wojenny. 
Zespół koncertował w  Stanach 
do maja 1982 r., do czasu, gdy 
do Polski wrócili Jacek Zieliń-
ski i Konrad Ratyński, a w paź-
dzierniku Jerzy Tarsiński. An-
drzej Zieliński postanowił zo-
stać w  USA na stałe. W  latach 
1982 -87 zespół formalnie nie 
istniał. W 1987 r. Jacek Zieliński 
reaktywował go z nowymi mu-
zykami: Wiktorem Kierzkow-
skim na perkusji i Grzegorzem 
Górkiewiczem na klawiszach. 
Zespół w  tym składzie wystą-
pił na XXV Festiwalu w  Opo-
lu z piosenką „Nie domykajmy 
drzwi”, która stała się tytułową 
płyty wydanej w 1989 r.

Od 1990 r. z zespołem z po-
wrotem koncertuje Andrzej 
Zieliński. Powrócił także Jan 
Budziaszek. Zespół występuje 
do dziś, mimo że Andrzej Zie-
liński ma już 78 lat, a Jacek 76.

Ale cóż, Stonesi też są w tym 
wieku i  nadal z  powodzeniem 
występują, mogą i  Skaldowie, 
mimo nawet tego, że w czerw-
cu 2016  r. po wypadku samo-
chodowym Andrzej Zieliński 
doznał złamania kręgosłupa. 
Jednak wykaraskał się z  tego 
i gra nadal. I tak trzymać!

Z.P.

1970 r.

1972 r.

1966 r. 1972 r.
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Janusz Janyst

Fraszki „europejskie”
Jaka jest?

Wspaniała jest, czy może raczej marna
Europa lewicowo-liberalna?

 Superkierunek?
Niebagatelny to problem, proszę państwa:
czy Europa zmierza w stronę superpaństwa?

Gramsci wiecznie żywy
Dziś nawet najzacniejsze głowy
pustoszy marksizm kulturowy

 Człowiek na pierwszym planie
Humanizmu wielka porcja:
eutanazja i aborcja

Patrzmy w przyszłość
Wątła nasza demokracja?
Silna będzie ochlokracja

 Indyferentyzm
Suwerenności coraz mniej
A ty durniu - baw się i śmiej!

Zgierski Festiwal 
Organowy

K ościół p.w. św. Jana Paw-
ła II w  Zgierzu, dzięki 
inicjatywie pracującej 

tam pianistki i organistki Anny 
Chowaniec, pozyskał z Holandii 
wysokiej klasy organy z  warsz-
tatu Van den Berg & Wendt. 25 
kwietnia, recitalem Krzysztofa 
Urbaniaka zainaugurowany zo-
stał w tym kościele I Zgierski Fe-
stiwal Organowy. Anna Chowa-
niec, sprawująca kierownictwo 

artystyczne imprezy, zaplano-
wała jeszcze występ Michała Ko-
cota – organy wraz z Dawidem 
Biwo – bas-baryton (16.V.g.19), 
organistki Małgorzaty Trzaska-
lik-Wyrwy w  koncercie eduka-
cyjnym (23.V. g.12) oraz duetu 
Aleksandry Mańkowskiej – sak-
sofon i  Łukasza Mosura  – or-
gany (31V. g.19). Festiwal jest 
transmitowany online: 
https://parafiajp2zgierz.pl/

puterze, uczucie żalu, smutku, 
krzywdy.

- A czym jest dla pana wiara?
- Jest to recepta na życie i dro-
ga, którą kroczę. Wiara pomaga 
mi żyć, jest moja radością i fi-
lozofią życia. Jest też wielokrot-
nie dla mnie bodźcem do dal-

szej pracy. Poza tym cały czas 
istnieje alternatywa: albo kup-
ka popiołu, albo życie wieczne.

- Jakie są Pana plany na przy-
szłość?
- Oprócz koncertów i  nagrań 
chcę działać także na rzecz idei, 
która owładnęła mną od pew-
nego czasu. Chciałbym dopro-
wadzić do nowelizacji ustawy 

o  odpisach podatkowych, tak, 
aby darowizny na cele dobro-
czynne były objęte 100% odpi-
sem podatkowym. Wierzę bo-
wiem, ze wtedy większość ludzi 
bogatych, z  których niektórzy 
teraz oszukują fiskusa lub dzia-
łają w  „szarej strefie”, oddawa-
łaby część zarobków na cele do-
broczynne. Rozmawiałem już 
nawet o  tym z  kompetentnym 

człowiekiem, który powiedział 
mi, że natychmiastowe zwięk-
szenie odpisów podatkowych 
z  15 % do 100% będzie trud-
ne i  trzeba to robić stopniowo. 
Dlatego mam oprócz tego inny 
pomysł, który nazwałem „bez-
krwawym Janosikiem”. Propo-
nuję obłożenie dodatkowym 
podatkiem na cele dobroczyn-
ne luksusowych alkoholi, samo-

chodów i innych tego typu dóbr. 
Kupującym te towary dodatko-
wa opłata nie przyniesie finan-
sowego uszczerbku, a dla bied-
nych i potrzebujących będzie to 
znaczący zastrzyk finansowy.

- Oby to się Panu udało. Dzięku-
ję za rozmowę.

Z Krzysztofem Krawczykiem 
w jego domu w Jedliczach  

rozmawiał Zbigniew Pacura

P.S. Halina Żytkowiak  
zmarła na raka w 2011 r.  
w Los Angeles.

„Trubadurzy” to moja matura estradowa, 
kariera solowa to studia
dokończenie ze str. 7

Wiersze o katastrofie smoleńskiej

W dziesiątą rocznicę kata-
strofy polskiego samo-
lotu rządowego pod  

Smoleńskiem Stowarzyszenie So-
lidarni 2010 wydało Antologię 
Smoleńską II. Na tomik złożyło się 
96 wierszy będących formą hołdu 
dla Ofiar katastrofy a  jednocze-
śnie wołaniem o prawdę.

Połowa spośród 44 auto-
rów publikowała także w Anto-
logii I  sprzed 5 lat. Przedmowę 
i tym razem zamieścił prof. An-
drzej Nowak podkreślając, że 
mamy dług w stosunku do tych, 
którym jako wspólnota coś za-
wdzięczamy. Ten dług spłaca-
my pamięcią, stanowiącą sprze-
ciw wobec narzucanego odgór-
nie obowiązku niepamięci oraz 
wobec funkcjonowania Kaino-
wej wersji wydarzeń.

Przez teksty poetyckie – zróż-
nicowane, jeśli chodzi o ich roz-
miar, styl wypowiedzi, kon-
wencję formalną, użyte środki 

- kwestia pamięci, jako kluczo-
wa, przewija się. Jeśli pozwolisz, 
zabiorą ci pamięć/ Lecz jeśli nie 
pozwolisz – wezmą nic (Justyna 
Chłap-Nowakowa). Pamięć nie 
sprzyja zakłamaniu, choć na-
zbyt c nie zęsto powietrze bywa 
lepkie od kłamstwa, by użyć 

określenia z  wiersza Andrzeja 
Kołakowskiego.

Niektórzy autorzy bezpośred-
nio odnoszą się do szczegółów 
tragedii smoleńskiej i  do tego, 
że są setki dowodów potwier-
dzonych zdrowym rozsądkiem/ 
i analizami ekspertów (Aleksan-
der Rybczyński). W wierszu Pa-
mięci Anny Walentynowicz mały 
chłopiec pyta taty: Dlaczego ma 
dwa pogrzeby?/ I co to znaczy/ że 
nosiła w sobie nit z samolotu?

W tomiku, wzbogaconym in-
teresujacymi grafikami Woj-
ciecha Przyłuskiego i  zamknię-
tym posłowiem Ewy Stankie-
wicz, pojawiają się incydental-
nie inne, poza smoleńską kata-
strofą, wątki tematyczne, w tym 
Katyń, Wołyń, Powstanie War-
szawskie, Polacy w łagrach, Żoł-
nierze Wyklęci. I jest też w wier-
szu Marty Berowskiej sentencja 
mająca chyba wymiar ponad-
czasowy: kopią Ciebie Polsko ko-
pią/ za to że ośmielasz się istnieć.

Janusz Janyst Marian Matuszewski, Tomaszów Mazowiecki, 2020 r.
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Boję się, że dobry okres nie wróci
Rozmowa  
z Bożenną Markowicz

- Chciałbym zacząć od pytania 
dotyczącego sytuacji sprzed 
pandemii. Jak artystka po wyż-
szych studiach plastycznych 
w  łódzkiej uczelni, właścicielka 
galerii, ale też poetka, odnajdy-
wała się dotąd w rzeczywistości 
rynkowej?
- To, co do tej pory robiłam, da-
wało mi dużą satysfakcję arty-
styczną, merytoryczną, gdyż 
w stworzonej przez siebie prze-
strzeni odnalazłam możliwość 
połączenia wszystkich istot-
nych dla siebie form aktywno-
ści, zdobywając zarazem środki 
do życia.

- Od ilu lat istnieje Pani galeria 
przy ul. Wschodniej 57?
- Od 1993 roku, ale dopiero od 
pięciu lat mam do dyspozycji 
większy lokal pozyskany po ka-
wiarni, która zakończyła dzia-
łalność. Przedtem zajmowa-
łam mniejsze pomieszczenie 
po drugiej stronie bramy, gdzie 
mogłam prezentować i  sprze-
dawać jedynie unikatowe na-
krycia głowy, będące skądinąd 
jedną z moich specjalności. Je-
żeli natomiast chciałam poka-
zać coś więcej, byłam zdana na 
którąś z  łódzkich galerii, z ko-
nieczności narzucającą termin, 
czas trwania ekspozycji, jej roz-
miary - pod wieloma względa-
mi trzeba się więc było dosto-
sowywać. Teraz o  wszystkim 
sama decyduję, tylko ode mnie 
zależy, co i kiedy – jak się po-
wiada - wystawiam na front. 
W moim nowym lokalu, w któ-
rym zaistniały przyzwoite wa-
runki do pokazania także stro-
jów dla kobiet, sztuki użytko-
wej, malarstwa, rysunku, foto-
grafii, a  więc wszystkiego, co 
mnie jako plastyka interesuje, 
poczułam się wreszcie w  mia-
rę komfortowo. Moja bogat-
sza, niż wcześniej, oferta dość 
szybko zyskała zainteresowa-
nie łodzian, na brak klienteli 
nie narzekałam. Pojawiały się 
wciąż nowe osoby chcące zapo-
znać się z ofertą, ogólnie biorąc 
przeżywałam więc dobry okres, 
a  przecież ta autorska galeria 

funkcjonuje na ulicy z określo-
ną sławą.

- Chcę jednak zauważyć, że cał-
kiem niedaleko mieściła się przy 
Wschodniej redakcja „Tygla Kul-
tury”, mieszkał tu też Zdzisław 
Jaskuła. Pani również promo-
wała u siebie poezję...
- Jestem otwarta na ludzi i ce-
nię sobie możliwość nawią-
zywania autentycznych kon-
taktów. Tu mam rzeczywiście 
okazję do takich kontaktów 
- opartych o  konkret, a  nie, 
jak w  innych miejscach, je-
dynie towarzyskich, zdawko-
wych. Gdy ktoś chce coś kupić, 
bo mu się mój wyrób podo-
ba, relacja staje się autentycz-
na. Akt kupna to dobitna afir-
macja mojej pracy. Przy okazji 
można wtedy w rozmowie wy-
mienić poglądy na różne kwe-
stie, a  ja, wyczuwając u klien-
ta określone potrzeby i  zain-
teresowania literackie, z  przy-
jemnością ofiarowuję mu bo-
nus w  postaci własnego tomi-
ku wierszy. I  relacja jeszcze 
bardziej się zacieśnia.

- Ale w dziedzinie poezji podej-
mowała Pani zarazem działa-
nia typowo animatorskie. Swe-
go czasu uczestniczyłem w zor-
ganizowanym w galerii wieczo-
rze autorskim poety Antoniego 
Dubieca.
- To ciekawy twórca o niemałym 
dorobku, już niemłody i  chyba 
potrzebujący wsparcia. Tamtego 
wieczoru chyba wszyscy zatęsk-
niliśmy za jeszcze większym po-
mieszczeniem i bardziej klubo-
wym jego wyposażeniem.

- Czy często pojawiali się w Pani 
galerii mężczyźni?
- Nie tak często, jak panie, z na-
tury bardziej chętne do indywi-
dualnych poszukiwań w  sferze 
ubioru. Panowie są często bojaź-
liwi, jeśli chodzi o strój, nie chcą 
się niczym wyróżniać, nie chcą 
się „wychylać”, ale, na szczęście, 
nie wszyscy. Co jakiś czas przy-
chodził więc jakiś dżentelmen 
pragnący np. poeksperymento-
wać z nakryciem głowy. Wspo-
mnę o  dość regularnie odwie-
dzającym mnie panu z  Po-

znania, któremu na ciekawym 
i wciąż nowym nakryciu głowy 
szczególnie zależało.

- Jak z punktu widzenia ekono-
micznego wyglądały lata przed 
pandemią?
- Bywały okresy lepsze i  gor-
sze, ale, generalnie, dawałam 
sobie radę. Zawsze trudniej-
szy finansowo i  bardziej kło-
potliwy był czas zimy i  jesieni, 
z tego przede wszystkim powo-
du, że kamienica nie jest ogrze-
wana. Była obietnica miasta do-
tycząca doprowadzenia do koń-
ca 2020 roku centralnego ogrze-
wania, ale nie została spełniona. 
Jesień i  zima są ze względu na 
sprzedawanie nakryć głowy naj-
lepsze, ale ja ponoszę wówczas 
największe koszty utrzymania 
lokalu. Ogrzewać trzeba, przy-
chodzą przecież kobiety chcące 
coś przymierzyć, nie może być 
zimno.

- A zatem do pewnego momen-
tu wszystko dobrze funkcjono-
wało. Co stało się wraz z nadej-
ściem pandemii?
- Wszyscy pamiętamy ogólne 
przerażenie Szybko zoriento-
wałam się, że pandemia bezpo-
średnio we mnie uderza i  zde-
cydowałam się zawiesić dzia-
łalność. To znaczy galeria ist-
nieje, ja się w niej pojawiam po 
to, żeby potencjalni klienci wie-
dzieli, że placówka nie zosta-
ła zlikwidowana, w  razie po-
trzeby mogą nawiązać ze mną 
łączność telefoniczną. Jednak-
że prawie nic nie sprzedaję. Lu-

dzie po prostu boją się przycho-
dzić. A ja przedłużam okres za-
wieszenia. Jeżeli pandemia po-
trwa kolejne miesiące, kolejny 
rok, biorę pod uwagę najgor-
szy dla siebie scenariusz, czy-
li definitywne zamknięcie ga-
lerii. Na razie staram się ja-
koś wszystko dopinać, inwe-
stuję ze swoich oszczędności, 
żeby utrzymać lokal, ale zasta-
nawiam się nad sensem tego 
wszystkiego i boję się, że dobry 
okres już nie wróci. To bolesne, 
miejsc tego typu w  Łodzi wię-
cej nie ma, a przecież powinny 
być. Czy taki punkt, w którym 
plastyk kochający swój zawód, 
czujący spory potencjał twór-
czy, kochający zarazem ludzi, 
chcący się z nimi bezpośrednio 
kontaktować i  dzielić własnym 
dorobkiem, nie jest cenną war-
tością dla dużego miasta z arty-
stycznymi tradycjami? To reto-
ryczne pytanie. Jak powiedzia-
łam  – ludzie boją się przycho-
dzić, lękając się o  zdrowie, ale 
jest również inny aspekt zagad-
nienia. Wydaje mi się, że ludzie 
są obecną sytuacją przytłoczeni 
i rezygnują z wielu potrzeb. Nie 
jest dla nich ważne to, co daw-
niej. Poprzednio zaspokajali in-
dywidualne potrzeby estetycz-
ne, szczególnie kobiety, rady-
kalnie różniące się przecież nie-
jednokrotnie gustem. To zo-
stało wygaszone. Korzystając 
systematycznie z  komunikacji 
miejskiej obserwuję współpa-
sażerów i stwierdzam, że wszy-
scy dziś uprościli ubiór, kolory-
stykę, chodzą w rzeczach ciem-
nych, szarych, niemal jak w do-
bie PRL-u. Naturalnie, bar-
dzo mnie przy tym martwi za-
trzymanie aktywności kultural-
nej w Łodzi, brak mi wernisaży, 
premier teatralnych, na których 
można by wymienić poglądy.

- Ale w tym trudnym okresie Bo-
żenna Markowicz uczestniczy-
ła  – z  zachowaniem reżimu sa-
nitarnego - w  spotkaniu grupy 
literackiej Centauro, na którym 
czytała swoje refleksyjne wier-
sze. Jaką rolę w Pani życiu speł-
nia twórczość poetycka?
- Jest ważną odskocznią i płasz-
czyzną uporządkowania my-

śli. Szacunku dla słowa nauczy-
łam się uczestnicząc w zajęciach 
doktoranckich prowadzonych 
przez prof. Antoninę Kłoskow-
ską. Teraz na swój własny spo-
sób, poprzez sentencje i wiersze, 
odnoszę się do tego, co mnie 
otacza, co przeżywam. Kiedy 
gdzieś wyjeżdżam i  jestem rzu-
cona w nowe warunki, nie mam 
możliwości kreacji plastycz-
nej, ale tekst zawsze mogę napi-
sać, posługując się choćby tele-
fonem komórkowym jako no-
tatnikiem (kiedyś poniosłam 
dużą stratę, gdy zgubiłam te-
lefon wraz z  tekstami). Telefon 
umożliwia mi też robienie zdjęć 
włącznie z ich obróbką, polega-
jąca m.in. na ich łączeniu z ry-
sunkiem i  sentencją. W  takim 
wypadku mogę dotrzeć do od-
biorców przez internet - w tym 
do mojej córki mieszkającej za 
granicą.

- Ile wydała Pani tomików i czy 
powstanie kolejny, w  jakiś spo-
sób dotyczący tego, o czym roz-
mawialiśmy?
- Mam w dorobku osiem tomi-
ków, ostatni zatytułowany jest 
Teraz co nie co. Publikowałam 
te zeszyty w odstępach 3 – 4 lat, 
a chcąc zachować rytm, powin-
nam niebawem przygotować do 
druku kolejny. Ponieważ jednak 
w  związku z  tym, o  czym roz-
mawialiśmy, zaistniała zupełnie 
nowa perspektywa patrzenia na 
rzeczywistość, wszystko wyma-
ga głębszego namysłu. A  więc 
zbytni pośpiech nie jest wska-
zany...

- Spieszmy się więc powoli. 
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał:  
Janusz Janyst
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Bal w operze

M iałam pracować pół 
roku, wyszło półto-
ra, bo ciągle były ja-

kieś potrzeby. Kaja informowała 
mnie że, najpierw remont, wy-
posażanie, potem klub się roz-
kręca. Podczas jednej z  telefo-
nicznych rozmów dowiedzia-
łam się niespodziewanie, że wy-
szła za mąż....

Ona za mąż?!
Ona, która twierdziła, że 

mężczyzna to takie stworze-
nie, które odzywa się tylko wte-
dy, gdy ma coś do powiedzenia. 
Czyli bardzo rzadko. Myśli tyl-
ko o piwie, seksie, piwie i  jesz-
cze jednym seksie. Ponadto kła-
mie, nie podnosi deski klozeto-
wej, wpycha się nieproszone ze 
swoimi radami i nie pyta o dro-
gę. Podobno dlatego Trzej Kró-
lowie wędrowali do Dzieciątka 
dwa miesiące.... Oj, zaskoczyła 
mnie Kaja, zaskoczyła, ale cóż 
małżonek musiał posiadać ja-
kieś niebywałe zalety.. Nieste-
ty nie miałam okazji go poznać. 
Dowiedziałam się jedynie, że to 

kilka lat od niej starszy, piłkarz 
pierwszoligowy. Czy wiedział 
o małej Obamie?...

Gdy zbliżało się półtora roku 
mojego wygnania postanowi-
łam definitywnie wracać. Na 
dobre i  złe. Z  Malwiną spotka-
łyśmy się w naszym fitness clu-
bie. Nie powiem nieźle się pre-
zentował, tylko klientów za 
dużo nie było, co mnie zaniepo-
koiło. Oprócz prowadzenia klu-
bu Malwina cały czas działała 
w  tej francuskiej firmie. Zasta-
nawiałam się, czy nie poświęca 
za mało czasu naszej spółce?.

– Nie musisz się martwić. In-
teres bardzo dobrze idzie  – za-
pewniała podniecona- A ja do-
stałam premię od Francuzów. 
Dwa bilety do opery, może 
chcesz iść ze mną?

– A z mężem nie idziesz ?
– On do opery?! Jakby tam 

w piłkę grali, albo Pudzianowski 
dekoracje przestawiał, to by po-
szedł... Ale w innym przypadku, 
to, ech…

– A  co to będzie opera, czy 
balet?

– Niespodzianka.
... I rzeczywiście była niespo-

dzianka. I to duża.

Cały czas myślałam, ze idzie-
my na jakąś operę, odsztyftowa-
łam się, a  tu okazało się, że to 
żadna opera...

Już w  foyer teatralnym coś 
mnie tknęło, bo tyle gejów się tam 
kręciło, a  oni przecież na ope-
rę tak nie chodzą...raczej na ba-
let... Wchodzimy na salę, cała na-
bita. Po połowie faceci i kobiety. 
W powietrzu gejzer perfum. Sia-
damy. Rząd przed nami krytyk 
teatralny, znana gęba z  telewizji. 
Siedzi z  przyjacielem i  karmi go 
bananem. Cit, cit bobasku. Obok 
nas dwie bizneswoman już nie 
mogą się doczekać , takie napalo-
ne. Nie wiem, co będzie dalej? Za 
nami dwaj geje już wstępnie ma-
cają się po nogawkach. No, myślę, 
jest dobrze, będzie lepiej. I  rze-
czywiście przy wtórze chóru nie-
wolników z „Nabucca”, uchyla się 
kurtyna i na scenę wbiegają: Ma-
rynarz, Murzyn, Policjant, India-
nin, Ruski Oficer...Janosik, a każ-
dy zbudowany, że ....mała głowa.

-Zobacz ile tu świeżego mię-
ska- szepczę do Malwiny poka-
zując na scenę.

No i  co z  tego, jak ja mam 
w  domu stary baleron- odszep-
tuje wpatrzona w scenę Malwina.

Zaczyna się spektakl. Chło-
paki zaczynają się w  tańcu roz-
bierać, zostają w stringach, uszy-
tych tylko z  tasiemek, rzucają 
ciuchami po widowni, kobity ła-
pią, faceci im wyrywają, no pe-
łen cyrk! Chłopaki schodzą ze 
sceny, ruszają na widownię, sia-
dają na kolanach pań, przytu-
lają się, panowie też chcą żeby 
im siadali! Panie wkładają im 
w  stringi banknoty. I  ręce.. Nie 
wiadomo skąd na kolanach Mal-
winy ląduje długowłosy Janosik 
z ciupagą w ręce i w góralskich 
nogawicach, takich tylko z przo-
du normalnych z parzenicami, a 
z tyłu tylko stringi. Malwina jest 
wniebowzięta, obejmuje go, ob-
macuje bezwstydnie. wreszcie 
wyciąga z torebki banknot dwu-
stuzłotowy i pakuje mu w noga-
wice, długo przy tym szukając 
odpowiedniego dla niego miej-
sca!...No, no, myślę, ma gest. Ale 
co to? Znowu mu pakuje mu 
rękę w nogawice, miącha w nich 
i wyciąga… stuzłotówkę….Zna-
czy wzięła sobie resztę. Cwania-
ra.

...Chłopcy wracają na scenę. 
Podniecenie na sali sięga zeni-
tu. Rozentuzjazmowani widzo-

wie płci obojga wbiegają za wy-
konawcami na scenę i  rzuca-
ją się na nich, zdzierając z nich 
szczątkowe już stringi. Ogól-
ne zamieszanie, tumult, krzyk. 
Goli artyści obmacywani i  ob-
całowywani przez publiczność 
ratują się ucieczką za kulisy, 
gonieni przez amatorów świe-
żego, męskiego ciała. Amato-
rzy czystej, żywej gotówki peł-
zają na czworakach po scenie, 
zbierając wypadłe ze stringów 
banknoty. Zewsząd słychać 
rozpaczliwe krzyki: Weź pan 
te ręce! No, mówię weź pan te 
ręce! Albo: Proszę mnie nie do-
tykać! Nie znoszę, gdy dotyka 
mnie kobieta!

Jednym słowem  – Sodomia 
i Gomoria.... A to po prostu fir-
ma kosmetyczna zafundowała 
bilety na pokaz pięknego, szczo-
drze obdarzonego mięska, czy-
li tego, co dojrzałe kobiety i nie-
którzy panowie lubią najbar-
dziej.

A o tym, jakie były wrażenia 
Malwiny i Kai z imprezy, 
przeczytacie w następnym 
numerze „Obserwatora 
Łódzkiego”…

PRÓBA TEATRALNA, czyli: Jasiu je…esz ją równo!

M ocniej,  mocniej... z  u- 
czuciem Jasiu! Je…esz 
ją równo!- przeraźli-

wy krzyk reżysera Krzysztofa Ma-
rii Glacy wibrował nad teatral-
nym żyrandolem i  jak bicz spa-
dał na głowę Jana Bąka. Po każ-
dym smagnięciu gwiazdor teatru 
i filmu, silniej zagryzał zęby i zlizy-
wał pot spływający mu z czoła na 
wargi spękane od nie mijającego 
od trzech dni kaca. Tym intensyw-
niej oddawał się namiętnej, dzikiej 
kopulacji z pluszową, pamiętającą 
czasy świetności teatru, kurtyną.

Obok niego tarzała się po sce-
nie krzycząc i skowycząc z roz-
koszy Patrycja Biedziak. Dla od-
miany jej erotyczno-artystycz-
nych wrażeń dostarczał półtora-
metrowej długości mop, zakoń-
czony gęstwiną prawie natural-
nych frędzli, kupiony na pro-
mocji w hipermarkecie.

– Pati, kobieta nie tak prze-
żywa orgazm, nie tak! – instru-
ował ją z  wyżyn swej dyrek-
torsko- reżyserskiej wielkości, 
wszechwiedzący Glaca. Pocierał 

przy tym na głowie swego sław-
nego irokeza, stwierdzając za 
każdym razem ze zgrozą, że robi 
się on coraz cieńszy.

– Łysieję, do kurwy nędzy, 
łysieję – myślał gorączkowo – 
Jak ja będę wyglądał jako mło-
dy, gniewny reżyser z  łysą gla-
cą? Glaca z  glacą, nawet nieźle 
brzmi... – pomyślał poprawiając 
słuchawki empetrójki z  których 
słuchał polskiej współczesnej po-
ezji w namiętnej recytacji Macie-
ja Stuhra, przeplatanej przebo-
jami Zenka Martyniuka i  grupy 
Bayer Full. Taka mieszanka naj-
lepiej mu robiła na wenę twórczą.

– Pati, mocniej, mocniej, 
przeżywaj, teraz weź go do buzi. 
O, tak, tak! – krzyczał, czując, 
ze sam się zaczyna podniecać.- 
Wczuj się w rolę, wiem , że masz 
męża kapcia starszego o  trzy-
dzieści lat, ale jesteś przecież ak-
torką, jak nigdy nie miałaś orga-
zmu, to go zagraj!

Dopingowana przez reżyse-
ra aktorka zdobyła się na naj-
większy wysiłek. Namiętnym, 

podpatrzonym u  profesjonali-
stek ruchem, włożyła plastiko-
wy koniec mopa do ust i  sza-
leńczo szarpnęła się w paroksy-
zmie rozkoszy, wpadając na de-
florującego kurtynę, szczytują-
cego właśnie Bąka. Oba spląta-
ne ciała, potoczyły się po scenie 
wydając odpowiednie dla takiej 
sytuacji jęki i spazmy, a niekiedy 
namiętne pierdnięcia rozkoszy. 
Reżyser Glaca wpadł w ekstazę.

– Tak, tak i o to chodzi, jesz-
cze mocniej! Więcej ekstazy! 
Kochani, przez was przemawia 
wszechświat!

W tym momencie zza ku-
lis jakby dla przeciwwagi wy-
chynęły dwa nagie, przytulo-
ne do siebie męskie ciała. Jedno 
zwiotczałe, należące do Zenona 
Sztyca, weterana teatru, pamię-
tającego jego najświetniejsze 
czasy i najlepszych reżyserów. 
Jego szkielet obciągnięty suchą, 
ciemną skórą zawierał tylko 
szczątkowe narządy. Jedna ner-
ka sprzedana została bowiem 
na alkohol, niezbędny do arty-

stycznego funkcjonowania Szty-
ca, wątroba zaś i  trzustka skut-
kiem długoletniego i  mozolne-
go przetrawiania alkoholu, ule-
gły zanikowi. Jego szczątkowa, 
umowna wręcz męskość, okryta 
była dla uniknięcia kompromi-
tacji i  stworzenia teatralnej le-
gendy, liściem okazałego bana-
nowca i szyszkami sosny. Drugi 
z osobników Oliwier Grula, był 
przeciwieństwem Sztyca. Rosły, 
wysportowany trzydziestolatek, 
synteza osobowości polskiego 
piłkarza grającego w  niemiec-
kim klubie i fryzjera kochające-
go inaczej. Jego niczym nieosło-
nięta, nie przyprawiająca jed-
nak o  zawroty głowy męskość, 
dyndała swobodnie w  scenicz-
nym przeciągu. Po zaserwowa-
niu kilku sprośnych i  antyko-
ścielnych odzywek, przyśpiewek 
i gestów, efektowna para zwali-
ła się na scenę, turlając się i pró-
bując chędożyć, na ile pozwa-
lały teatralne warunki. Błyska-
wicznie znalazła się przy kotłu-
jącej się po scenie drugiej pa-

rze z  którą wkrótce stanowi-
li jedność. Wirujący ludzki kłąb 
wpadł siłą rozpędu na ścianę, 
z której z hukiem spadł rozbija-
jąc w drobiazgi, obraz przedsta-
wiający Świętą Rodzinę. Sytu-
acja ta wprawiła Glacę w amok..

– Tak jest kochani i o to wła-
śnie chodzi! I o to autorowi wła-
śnie chodziło, a jeśli nie chodzi-
ło, to widocznie nie wiedział, 
że o  to mu chodziło! – krzy-
czał w  transie, bijąc się ręka-
mi po udach, plując na podło-
gę i popierdując głośno w rytm 
słuchanej akurat muzyki zespo-
łu Boys.

Z kąta sali dobiegał głośny, 
rozpaczliwy szloch. To płaka-
ła samotnie aktorka – seniorka, 
która odmówiła grania w  sztu-
ce. Z daleka, spoza teatru dobie-
gał ogromny huk… To w grobie 
na pobliskim cmentarzu prze-
wracał się z  wrażenia i  kopał 
w trumnę, zmarły przed laty au-
tor sztuki. Teatr samorządowy 
wystawiał...

Z.P.



DOWCIP JEST DOBRY NAWSZYSTKO Papuga przeszkadza trzem przyjaciółkom, które maja so- bie wiele do powiedzenia. W końcu jedna nie wytrzymuje i mówi:
– Na twoim miejscu Mariola pozbyłam bym się tego ptaka. – Chętnie bym to zrobiła, ale on za dużo wie…


– Czytałam, ze ci żebracy są w większości fałszywi – mówi Zosia do Beaty.
– Ale ten, któremu teraz dałaś pięć złotych jest naprawdę ślepy – odpowiada Beata.
– Skąd wiesz?
– Nie słyszałaś, jak powiedział do ciebie ślicznotko?


– Ty siedzisz na koniu. Przed tobą jest samolot, za tobą auto straży pożarnej. W jaki sposób przesiądziesz się na samolot? – Muszę poczekać, aż karuzela sama stanie.


Opuszczony niespodziewanie przez żonę młody małżonek spotyka przyjaciela, który mówi:
– Wiem wszystko. To zrozumiałe, ze bardzo cię boli, że bez powodu opuściła cię żona. Ale dam ci radę. Idź do domu i utop swój żal w koniaku.
– Żałuję – mówi opuszczony małżonek –ale to niemożliwe. – Dlaczego? Czyżbyś nie miał koniaku?
– Koniak by się znalazł, ale żalu braku…

DOWCIPY Z MINIONEJ EPOKI Po XX Zjeździe KPZR I sekretarz Chrusz- czow chcąc się pozbyć zwłok Stalina z Mauzoleum zaproponował jego zwłoki różnym krajom. Zgodził się tylko Izrael. – A, nie! Wam nie oddam! – stwierdził Chruszczow – U was jeszcze zmartwych- wstanie.


Rok 1984. Załoga pewnej sowieckiej fa- bryki przygotowuje się do uroczystych obchodów rocznicy Rewolucji Paździer- nikowej.
– No co wy, towarzysze – broni się Ra- binowicz, któremu kazano nieść portret I Sekretarza KPZR Czernieniki – Niosłem Breżniewa – umarł, niosłem Andropo- wi – tak samo...
– Poniesiecie towarzyszu Rabinowicz, poniesiecie. Macie złote ręce...


– Czy dużo Żydów jest w Komunistycz- nej Partii Polski?
Około 60 procent.
– A reszta?
– Reszta to same Żydówki. (przedwojen- ne)


-Podobno Włosi zdecydowali się uwol- nić Ali Agcę?
Dlaczego?!
-Związek Radziecki przedstawił niezbi- te dowody, że papież strzelał pierwszy.

DWA   ŁYKI  EROTYKI
On chce się kochać, dziewczyna leżąca na tapczanie 
wzbrania się.
– Nie, nie, mama mi mówiła, żebym swoje dziewictwo 
chroniła aż do ostatniego dnia!
Chłopak odpowiada jej:
– Przecież dziś właśnie trzydziesty pierwszy!


Zachwala się ekshibicjonista:
– Kochana, ja mam taką mocną spermę, że kobietom 
plomby rozpuszcza.


– Tatusiu, skąd się biorą dzieci?
– Ech, synku, żebym ja to wtedy wiedział...


– Saro, moją żono, proszę cię, żebyś mi coś obiecała.
– Co, Mosze mój mężu?
– Obiecaj, że jak umrę, to nie pokochasz nikogo innego.
– A jak nie umrzesz?...
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