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Dziesięć lat temu amok był niewyobrażalny. Koreę mieliśmy zjeść
na surowo, Portugalią popić, a na deser Amerykanom wybić z głowy
przemianowywanie futbolu na soccer.

A numer jego 44
Spośród różnych rozmów, jakie miałem
przyjemność prowadzić z Jackiem Kaczmarskim, jedną wspominam dość często. Było to w czerwcu 2002 roku. Jacek
wrócił właśnie z Innsbrucku po zabiegu
wszczepienia sondy do żołądka, a cała
Polska w podnieceniu oczekiwała zdobycia mistrzostwa świata przez piłkarzy
Jerzego Engela. Pierwszy raz od 1986
roku braliśmy udział w wielkiej piłkarskiej imprezie, a selekcjoner po wywalczonym awansie ogłosił, że do Azji
jedziemy po złoto. Rozmawiałem z Jackiem przez telefon tuż przed meczem
z Koreą Południową, a to co usłyszałem, było jak kubeł zimnej wody na gorący kibicowski łeb: Przerżniemy 2:0.
Na tych mistrzostwach nie osiągniemy
nic. To nie są piłkarze, którzy mogą coś
ugrać na poziomie mistrzostw świata.
Dziś, po kolejnej już nieudanej sportowo imprezie, takie słowa nikogo nie
wprawią w zdumienie. Dziesięć lat temu
amok był niewyobrażalny. Koreę mieliśmy zjeść na surowo, Portugalią popić,
a na deser Amerykanom wybić z głowy
przemianowywanie futbolu na soccer.
Schorowany głos Kaczmarskiego wydał mi się już kilka godzin później jedynym boleśnie rozsądnym w całej futbolowej Polsce.
W czasie jednej z moich ostatnich
wizyt w Osowej, polscy siatkarze rozgrywali ważny mecz. Musiał być to jakiś turniej za Oceanem, bo godzina była
koszmarna – początek o drugiej lub trzeciej w nocy naszego czasu. Polska siatkówka dźwigała się wtedy z wieloletniej
zapaści, drużyny takich trenerów, jak Ireneusz Mazur czy Waldemar Wspaniały
dostarczały coraz ciekawszych doznań,
nasi siatkarze potrafili wygrywać pojedyncze mecze lub pięknie i emocjonująco przegrywać. Chciałem to obejrzeć,
a telewizor znajdował się blisko Jackowej kanapy. Jacek stwierdził, że nie
przeszkadza mu, żebym sobie oglądał,
on zerkać będzie w przerwach między
drzemkami, bo tak wówczas funkcjonował. Do dziś mam wyrzuty sumienia, że
zakłócałem choremu spokój, ale Jacek
naprawdę wtedy twierdził, że w ogóle
nie ma problemu. Mecz, nie pamiętam
z kim, pamiętam, że przegrany, w większości oglądałem z przymkniętymi powiekami. Zapamiętałem zaś, że Jacek

miał w tamtym czasie bardzo chłodne,
ironiczne, wręcz nie‑kibicowskie podejście do narodowych ambicji sportowych.
W sposób dotkliwie racjonalny oceniał nasze szanse na jakiekolwiek sukcesy, mówiąc o braku mentalności zwycięzców, o fatalnym systemie szkolenia,
o wszystkich bolączkach, które nękały
sporty zespołowe w Polsce przez dziesięciolecia, licząc przynajmniej od początku lat osiemdziesiątych.
Może przez ten chłód i dystans, jaki
Jacek zachowywał wobec naszych drużyn, nie dostrzegłem w nim za życia
tak zapalonego miłośnika sportu, jakim był naprawdę. Dopiero w trakcie
pisania biografii dowiedziałem się, że
pieśniarz nie tylko kibicował z zapałem,
ale i uwielbiał kopać piłkę. Koledzy
ze studiów – Stanisław Ledóchowski,
Wojciech Stronias, Kazimierz Wojtaniec – opowiadali niesamowite historie
o wspólnych z Jackiem boiskowych wyczynach. Wielu przyjaciół przypominało
sobie wydarzenia starym kibicowskim
sposobem, porządkując daty i chronologię według pamiętanych meczów.
W czasie (zwieńczonego sukcesem
organizacyjnym i tradycyjną już sportową porażką Polski) turnieju Euro 2012,
dość często przypominał mi się Jacek,
jako krytyczny obserwator naszej piłkarskiej rzeczywistości. Dlatego pozwoliłem
sobie dopytać niektórych znajomych
i przyjaciół artysty o tę właśnie kibicowską pasję. Kiedy Państwo otrzymacie ten
tekst do rąk, rozpoczynać się wszak będą
igrzyska olimpijskie w Londynie.
Niemcy się przeczołgają
Jak się okazało, przywołane przez mnie
na wstępie Mistrzostwa Świata w Korei
i Japonii pamięta więcej osób w kontekście Kaczmarowych reminiscencji. Był
to wszak czas szczególny. Mistrzostwa
rozgrywane były w czerwcu 2002 roku,
a więc w dramatycznym okresie pierwszych miesięcy od zdiagnozowania choroby Jacka. W maju artysta pojechał
do Innsbrucku, gdzie od śmierci głodowej uratowało go wszczepienie sondy
do żołądka. Bogdan Żurek, w trakcie
odwiedzin w austriackiej klinice, dopytywał przyjaciela, jak długo zostanie
na kuracji. Jacek kategorycznie zapowie-

dział, że wraca do Gdańska, gdzie będzie
miał świetne warunki i towarzystwo
do oglądania Mundialu, a leczyć się będzie dalej po mistrzostwach. Na pytanie,
kto wygra, odpowiadał niezmiennie
i każdemu w tamtym czasie: Niemcy
się przeczołgają.
Mistrzostwa, w których Niemcy polegli dopiero w finale z Brazylią, oglądał
w towarzystwie przyjaciół – Wojciecha
Stroniasa, Antoniego Pawlaka – ubrany
w koszulkę piłkarskiej reprezentacji
Polski z numerem 44 na plecach. Był
to prezent od Grzegorza Krzyżowskiego,
który w ten sposób uczcił powrót barda
do Osowej na czas Mundialu. To właśnie ta koszulka obecna jest na każdym
meczu w sobotnie południe kołobrzeskiej Nadziei, kiedy wycieńczeni trudami piątkowego wieczoru Kuglarze,
dzielnie stawiają czoła wysportowanym
zawodnikom Fundacji.
W czasie choroby Jacek często korzystał z narkotycznej poświaty telewizora,
co pozwalało wypoczywać wymęczonemu organizmowi. Jednym z ulubionych jego kanałów był program sportowy, retransmitujący mecze sprzed lat.
Oglądał wtedy między innymi powtórki
z Mistrzostw Europy ‘84, kiedy triumfowali Francuzi, z Michelem Platinim
na czele. Jak wspomina Grzegorz Krzyżowski, Jacek wykazywał się znakomitą
pamięcią, znał składy wielu drużyn z zamierzchłych czasów, był też doskonale
obeznany w piłkarskiej terminologii.
Oglądając francuskie mistrzostwa
mógł Kaczmar wspominać początki
swojej pracy w monachijskim Radiu
Wolna Europa, gdzie został zatrudniony
właśnie wiosną 1984 roku. Atmosferę
tamtych lat przypomniał Bogdan Żurek, przyjaciel i współpracownik Jacka
z RWE:
– W połowie lat osiemdziesiątych ubie‑
głego wieku, gdy pracowaliśmy razem
w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
w Monachium, często organizowaliśmy
mocno zakrapiane „strefy kibica” w na‑
szych służbowych mieszkaniach. Wybór
„strefy” odbywał się spontanicznie i prze‑
ważnie zaskakiwał (komórek jeszcze nie
było) gospodarzy, czym – szczególnie
gospodynie nie zawsze były zachwycone.
Pewnego razu postanowiliśmy z Jackiem
uszczęśliwić naszą obecnością, podczas
transmisji nie pamiętam już jakiego me‑
czu, państwa Basię i Konrada Tatarow‑
skich. Ponieważ Konrad – redaktor działu
kulturalnego RP RWE, był – podobnie
jak my – niewylewającym za kołnierz
kibicem, wybór wydawał nam się wręcz
doskonały. Kupiliśmy po flaszce, by nie
zabrakło dla Konrada trzecią, jakieś
„zapitki” i taksówką podjechaliśmy pod
dom kolegi.
dokończenie na stronie 5

Spotkanie
z Jackiem Kaczmarskim
10 kwietnia zmarł Jacek Kaczmarski. Osiem lat temu. Miał 47 lat.
Wczoraj wieczorem spotkałem go w śnie, bo tylko tam można
spotkać niektórych przyjaciół. Byliśmy w supermarkecie. Jacek rozglądał się wśród półek, jakby wciąż żył. Powiedział, że chce kupić
koc i coś mocniejszego, bo tam gdzie jest tylko pustka, samotność
i ziąb. Gdzieś w dali mignęła roześmiana twarz Ali – jakby ktoś
słońce ściągnął w noc, by rozświetliło oczy.
Zaciągnąłem się papierosem kryjąc się przed sprzedawcami. Powiedziałem, jak bardzo nam go tu brak. A on tylko uśmiechnął się
i nasze łzy się zmieszały. Potem, strzepując wilgoć z twarzy, zapytał,
czy go nie odwiedzę. Że zawsze znajdzie się tam jakiś stół, a na nim
coś na ząb i na ziąb.
Po chwili dodał, że musi iść, bo czeka go długa droga, w której
zawsze jesteśmy sami. Zanucił:
Piosenka pożegnania
Piosenką jest utraty;
Żegnałem ludzi i zdania
Traciłem całe światy.
I nic nie pozostało
Prócz tego, co nucicie!
To wcale nie jest mało
Tak żegnać całe życie.
I zniknął między stoiskiem z płytami, a półką z alkoholem.
Może to właśnie tam jest przejście na drugą stronę?
Antoni Pawlak

Mama Jacka:
„starała się brać na siebie
odpowiedzialność za świat”
Czytaj na stronie 7
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Rozpryskiem kropli, psiej sierści dreszczem
Jak deszcz mijamy i – bez nas dnieje...
Jaką tu żywić nadzieję jeszcze?
Jaką tu jeszcze żywić nadzieję?
Że przetrawieni krzywdą – powstaną
Skruszą się ci, co na niej wyrośli;
Że można żrącą szyderstwa pianą
Otworzyć oczy sprawiedliwości?
Że pierwsza miłość będzie jedyną,
Że dobre chęci brukują – niebo,
Że woda może zmienić się w wino,
Kamień nie musi mylić się z chlebem?
Rozpryskiem kropli, psiej sierści dreszczem
Jak deszcz mijamy i – bez nas dnieje...
Jaką tu żywić nadzieję jeszcze?
Jaką tu jeszcze żywić nadzieję?
Że młodość w życiu się nie rozmyje,
Życie nie będzie tylko więdnięciem,
Że umrze pięknie – co pięknie żyje
I że po śmierci przetrwa w pamięci?
– Że można jasno dostrzec w ciemności
Co złe – co dobre, co pył – co diament;
Odrzucić pierwsze, drugie ugościć
W sercu, gdzie włada ład – a nie zamęt?
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Szanowni Państwo
Niezmiernie się cieszę, że Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” odbywa się w Kołobrzegu już po raz dziewiąty.
Impreza, która niezaprzeczalnie jest wizytówką nie tylko Kołobrzegu,
ale i całego Powiatu Kołobrzeskiego na stałe wpisała się w kulturalny
kalendarz naszego regionu. Dlatego w tym roku zdecydowałem, że
Starostwo Powiatowe włączy się w organizację tego niecodziennego
wydarzenia i wyjątkowego Festiwalu. Festiwalu, który niekwestionowanie stał się znaczącym wydarzeniem kulturalnym i inspiracją dla
kolejnych młodych pokoleń, które zafascynowane poezją śpiewaną
i twórczością Jacka Kaczmarskiego, dzięki Festiwalowi, mają okazję
do obcowania z ciągle żywymi i legendarnymi piosenkami oraz tekstami tego wielkiego artysty.
Tradycyjnie integralną częścią „Nadziei” jest popularny konkurs,
w którym młodzież ma możliwość wykonywania utworów z repertuaru Jacka Kaczmarskiego. Dziś o marce tego wydarzenia nie trzeba
nikogo przekonywać, świadczy o tym co roku wierna publiczność,
która zjeżdża do naszego miasta na Festiwal z dalekich stron kraju
i z zagranicy.
Gratuluję Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego i wszystkim osobom
tworzącym Festiwal tak urzekającego przedsięwzięcia. Zapraszam
wszystkich miłośników i przyjaciół twórczości tego wielkiego barda
i nie tylko na IX Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego
i, życząc niezapomnianych wrażeń, mam nadzieję, że spotkamy się
również za rok.
Starosta Kołobrzeski
Tomasz Tamborski

Jacek Pechman
dyr. art. Festiwalu „Nadzieja ”

W stolicy będzie Skwer
im. Jacka Kaczmarskiego!
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By żyć – nie żywiąc ławic pętaków
I nadaremno nie wzywać nieba –
Trzeba wciąż żywić nadzieję jakąś,
Wbrew sobie – sobą żywić ją trzeba.

Powyższe słowa napisane przez Jacka Kaczmarskiego stworzyły
pieśń pt. „Nadzieja Śmiełowska”, którą, co roku, otwieramy
Festiwal. Muszę przyznać, że jest coś metafizycznego w chwili,
gdy wszystko się zaczyna i publiczność słyszy głos śpiewającego
Jacka, wtedy w hali króluje niezwykła cisza. Ta cisza niesie
nadzieję. Na kolejne wzruszenia, spotkania, nowe znajomości,
przyjaźnie. Publiczność, która towarzyszy Festiwalowi, kształtuje jego kameralny klimat. I to jest piękne, że na „Nadziei”
potrafimy zapomnieć o otaczającej nas rzeczywistości i oddać
się chociażby wspomnieniom, gdy pierwszy raz słuchaliśmy
piosenek Jacka Kaczmarskiego.
To już dziewiąta edycja Festiwalu. Za rok nowe wyzwanie – jubileusz dziesięciolecia. Mam nadzieję, że dane nam
będzie się spotkać na rocznicowej gali. Już teraz wszystkich
serdecznie zapraszam na to wydarzenie. A teraz – w imieniu
Fundacji – chciałbym podziękować wszystkim, którzy z odległych stron Polski (z zagranicy także) przyjeżdżają do Kołobrzegu na „Nadzieję”.
Nie zawsze samorządom lokalnym jest po drodze z kulturą.
Bywa przecież tak, że ważniejsza od „strawy duchowej” jest
polityka czy sport. Tym bardziej pragniemy podziękować Tomaszowi Tamborskiemu, staroście kołobrzeskiemu, za zaangażowanie się w organizację Festiwalu.
Dziękujemy licznym Przyjaciołom Fundacji, instytucjom
i firmom za życzliwość i wsparcie. W sposób szczególny
chcieliśmy podziękować Marcinowi Turskiemu, bez którego
nie byłoby na półkach z muzyką wydanej niedawno płyty
z zapisem paryskiego koncertu Jacka Kaczmarskiego, jaki
miał miejsce w lipcu 2001 roku.
Z serca dziękujemy, że jesteście z nami.

Kacz ma

rs

Raptularz
Nadzwyczajny

Wydanie III, lipiec 2012 r.
Egzemplarz bezpłatny

Pomysł i redakcja: Jacek Pechman
Opracowanie graficzne:
Dariusz Jakubowski
Autorzy zdjęć: Jerzy Błażyński,
Damian Kramski, Janusz Halczewski,
Wykorzystano również zdjęcia
z archiwum domowego:
Alicji Delgas, Marcina Kunickiego,
Wydawca: Fundacja im.
Jacka Kaczmarskiego, ul. Posejdona 7
80‑299 Gdańsk.
Korekta: Wojciech Czaplewski
Strona internetowa:
www.fundacja-kaczmarski.org
Druk: Wydawnictwo Kamera,
ul. Jasna 1, 78-100 Kołobrzeg.
Wszelkie prawa w tym prawa autorów
i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek
dalsze rozpowszechnianie artykułów
i innych części czasopisma bez zgody
autorów i wydawcy zabronione.

Od czasu śmierci Jacka Kaczmarskiego
w 2004 roku wiele miast w Polsce uczciło
pamięć o Poecie, jednak najważniejsza
wydaje się być stolica.
W 2005 r. Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego wystosowała pismo z prośbą
o upamiętnienie Artysty w warszawskim
nazewnictwie. Jednak ze względów formalnych wniosek ten nie mógł być wtedy
pozytywnie zaopiniowany, gdyż uchwała
nr VIII/99/2003 Rady m. st. Warszawy
z dnia 13.03.2003 r. w sprawie systemu
nadawania nazw ulicom i placom pu‑
blicznym w Warszawie, mówi: „wnioski
dotyczące nowych nazw obiektów, pochodzących od nazwisk osób nie mogą
być nadane wcześniej niż po upływie
5 lat od śmierci upamiętnianej osoby.”
Poproszono wtedy o cierpliwość, która
przyniosła w końcu rezultaty, tak samo,
jak rozmowy z notablami prowadzone
na ten temat przez przedstawicieli naszej fundacji przy każdej nadarzającej
się ku temu okazji.
W b. r. pozytywne opinie do projektu
wydał m.in. Zespół Nazewnictwa Miejskiego oraz rada Mokotowa. Uchwałę

w tej sprawie stołeczni radni przyjęli
późnym wieczorem na środowej sesji
Rady Warszawy w dniu 20 czerwca
2012 r. Imieniem Jacka Kaczmarskiego
zostanie nazwany skwer przy pl. Unii
Lubelskiej – u zbiegu ulic Klonowej
i Puławskiej.
Fakt ten cieszy tym bardziej, że Poeta
uczył się nieopodal – w XV Liceum im.
Narcyzy Żmichowskiej, a mieszkał i wychowywał się na pobliskiej ulicy Boya
u swoich Dziadków, którzy – jak śpiewał
ich wnuk w piosence „Dęby” – sadzili
drzewa na tym właśnie skwerze.
– Jacek Kaczmarski był wybitnym
człowiekiem, który wniósł duży wkład
zarówno w działania kulturalne, jak
i polityczne, bo przecież był kimś w rodzaju przewodnika antykomunistycznej opozycji – mówi Agnieszka Kłąb,
rzeczniczka stołecznego Ratusza. – Dla
takich wybitnych osób zawsze znajdzie
się miejsce w Warszawie – dodaje.
Pozostaje czekać na informację, kiedy
zostanie zorganizowana uroczystość
nadania imienia skwerowi i pojawią się
odpowiednie oznaczenia.

Gitara barda
Ja miałem w życiu dwie gitary ważne dla mnie, obie były prezentami.
[...]Obie były hiszpańskie. Ta, na której w tej chwili gram, jest hiszpań‑
ska, ręcznie robiona, ale pod amerykańską firmą Luthiera – tak mówił
Jacek na temat gitar, na których grał. Rzeczywiście, poeta nie obkładał
się instrumentami. Przez całe dwadzieścia pięć lat działalności artystycznej grał na dwóch tylko gitarach. W ostatnim okresie twórczości, od końca pierwszej połowy lat 90. aż po rok 2001, towarzyszyła
Jackowi gitara z charakterystycznym obdrapaniem od intensywnego
używania – wspomniany Luthier. Zaglądając przez struny do pudła,
można przeczytać:
HAND MADE IN SPAIN
Vicente Sanchis
LUTHIER
Mod A-2, Ano 1988
Dźwięk tej pięknie brzmiącej gitary można usłyszeć m. in. na
płytach Dwie Skały i Mimochodem.
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Rok temu
było antycznie,
wzruszająco i pięknie
Doskonały program artystyczny w wykonaniu Globisza, Wysockiego,
Groniec i części Kwartetu Pro Forma zebrał potrójną owację na stojąco. Gintrowski wzruszył widownię do łez pięknym wykonaniem
„Powrotu”. Ubiegłoroczna edycja Nadziei była jedną z najlepszych,
jakie widziałam.
Festiwal rozpoczął się tradycyjnie w piątkowe popołudnie. Kołobrzeska Hala Łuczniczka wypełniła się po brzegi. Wśród 400-osobowej
publiczności są starzy bywalcy – pasjonaci twórczości Jacka, są jego
przyjaciele, ale też młodzież, która, choć Mistrza nie znała, kocha
jego utwory.
W konkursie, który rozpoczął festiwal wzięło udział 20 młodych
muzyków. Poziom bardzo zróżnicowany. Jedni stawiają na wykonanie
klasyczne – z gitarą czy akordeonem. Inni wybierają nowatorskie
interpretacje. Nie jestem pewna, czy to dobrze. Bo są piosenki,
których nie powinno się „przerabiać”. Jak „Elekcja” czy „Bal u Pana
Boga”. Jury decyduje się przyznać główną nagrodę Joannie Kaszcie
z Dziergowic na Opolszczyźnie. Zaśpiewała „Sarę”, twierdząc, że jest
to piosenka idealna dla kobiety. A takich w repertuarze Jacka brakuje.
Joanna zdobyła też nagrodę publiczności. Drugie miejsce zajął Adam
Mortas z zespołem Encore. Głosy jury zapewniła mu ekspresyjnie
wykonana „Ofiara” oraz „Piosenka chorego na raka podlewającego
pelargonie” wg wiersza Andrzeja Bursy. Trzecie miejsce, nagrodę
Polonii oraz przyznawaną po raz pierwszy nagrodę specjalną im.
Władysława Stasiaka zdobył Paweł Ruszkowski „Piosenką napisaną
mimochodem”.
– Bardzo cieszę się, że mogę być na „Nadziei”, od dzisiaj tak bliskiej
mojemu sercu. Władysław Stasiak i Jacek Kaczmarski nigdy się nie
spotkali. Ale pewnie wiele mieliby sobie do powiedzenia. Kiedy
po stanie wojennym Jacek Kaczmarski, absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, na emigracji w Monachium grał nieformalny hymn „Solidarności” – słynne „Mury” – Władysław Stasiak,
student Uniwersytetu Wrocławskiego, mury właśnie burzył. Tworzył
na uczelni komitety strajkowe, redagował „Akces”, podziemne pismo
NZS. I słuchał Kaczmarskiego. Minister Władysław Stasiak, historyk
z wykształcenia, płyt Kaczmarskiego słuchał w gabinecie i podczas
jazdy samochodem. Podzielał przekonanie barda, że sztuka musi być
nośnikiem wartości przyznaje Barbara Stasiak, fundatorka nagrody
specjalnej.
Po konkursie przyszedł czas na „Noc Antyczną” – program muzyczno- poetycki przygotowany przez Jacka Pechmana specjalnie
na tę okazję. Na scenie zasiadają aktorzy Wojciech Wysocki i Krzysztof Globisz, Katarzyna Groniec, Przemysław Lembicz i Marcin
Skrzypczak. Za klawiszami siada Marcin Żmuda. Aktorzy na zmianę
recytują wiersze. Kaczmara i Herberta. Wszystkie inspirowane
antykiem. Każdy inaczej, po swojemu. Doskonale się uzupełniają.
Ekspresyjny Wysocki z wierszami o Ikarach i ironiczny Globisz
z „Kaligulą” i „Boskim Klaudiuszem”. Publiczność jest zachwycona.
Są też piosenki Jacka. Przemysław Lembicz jak zawsze zachwyca
wiernością oryginałowi. Wszystkiego dopełnia Katarzyna Groniec.
„Mucha w szklance lemoniady” sprawia wrażenie piosenki napisanej specjalnie dla niej. Na koniec wspólne wykonanie „Modlitwy
o wschodzie”. Owacja na stojąco. Potrójne bisy.
Druga część nocy antycznej to koncert Przemysława Gintrowskiego.
Przyjaciel i wieloletni współpracownik Jacka witany jest bardzo
entuzjastycznie. Nie zawodzi publiczności. Mocnym, ekspresyjnym
głosem wykonuje z pasją antyczne wiersze Herberta do własnych
kompozycji muzycznych. Na koniec śpiewa „Powrót” – jedną z najlepszych piosenek tria. Budzą się wspomnienia. O Jacku, o rzeczach
osobistych. Kobieta obok mnie ma łzy w oczach.
Kończy się noc antyczna. Publiczność powoli wychodzi z sali.
Prowadzący imprezę Jarosław Gugała zaprasza na kolejny dzień.
W sobotę w kameralnym kinie Piast zbiera się kilkadziesiąt osób.
To coroczna część festiwalu. Ta najbardziej kameralna i osobista.
Oglądamy koncert z prywatnego archiwum Alicji Delgas. Nagranie
powstało w 1983 roku w Kanadzie.
Czuję się trochę jak na prawdziwym koncercie, w którym nigdy nie
wzięłam udziału. Jacek z ekranu zwraca się do publiczności. Żartuje.
Śmiejemy się razem z kanadyjska Polonią sprzed 30 lat.
Po koncercie wykład dr. Krzysztofa Gajdy z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza. Opowiada o Ikarach w sztuce. O Ikarach Bruegela
Starszego, Ikarach w twórczości zespołów hardrockowych, o Ikarach
u Kaczmarskiego.
Czas na podziękowania.
Anna Łukaszuk

To nigdy się nie skończy!
Rozmowa z rosyjskim aktorem, bardem i poetą – Evgenem Malinovskiym.

Piotr Kajetan Matczuk: Kilka lat
temu występowałeś podczas Nocy bardów rosyjskich na Festiwalu Nadzieja.
Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Jacku
Kaczmarskim?
Evgen Malinovskiy: Dokładnej daty
sobie nie przypomnę, ale na pewno
dawno, gdzieś po 1992 roku, kiedy przyjechałem do Polski i jeszcze sam publicznie nie śpiewałem, to było jeszcze
długo przed śmiercią Kaczmarskiego.
Za każdym razem, kiedy brałem gitarę
do ręki w wąskim kręgu przyjaciół,
ktoś zawsze wspominał o Kaczmarskim
i coś opowiedział albo zaśpiewał. Dopiero kiedy od 2004 roku publicznie
na scenach polskich zacząłem śpiewać,
zacząłem spotykać ludzi, którzy go znali
osobiście i mówili: szkoda że wcześniej
ciebie nie spotkałem, dobrze by było
jakbyście się poznali z Jackiem…
PKM: Fascynacja twórczością Włodzimierza Wysockiego, a zarazem to, że od 20 lat
mieszkasz na stałe w Polsce, stawia Cię
w szczególnym, mitycznym kręgu z polskimi bardami, podkreślając zarazem
ponadczasowość tekstów bliskich dla
wspólnego kulturowego dziedzictwa
Polski i Rosji – bez względu na wszelkiego rodzaju podziały polityczne. Jak
w tym kontekście funkcjonują dzisiaj
pieśni Wysockiego? Jest jeszcze komu
tego słuchać?
EM: Oczywiście że jest komu, Sam przed
chwilą podkreśliłeś ponadczasowość
tekstów Wysockiego. A nawet jeżeli jeden z aspektów pieśni Wysockiego jest
już dzisiaj mniej aktualny (nie mamy
już ustrojów totalitarnych w naszych
krajach) to powinniśmy czasem przypominać sobie i młodym w pieśniach
to, do czego nie powinniśmy już więcej
dopuścić. A co do pozostałych tematów, a było ich u Wysockiego mnóstwo,
to jak najbardziej końca ich aktualności
nie widać, i ujęte one są w tak prosty,
bezpośredni sposób, że trafiają do każdego, starszego czy młodszego, profesora czy drwala. Wartości duchowe,
o których śpiewał Wysocki są dzisiaj
jeszcze bardziej ważne, nawet niżeli
w jego czasach, gdyż zaczynają zanikać
w ludziach wraz z rozwojem nowoczesnych cywilizacji i technologii. I jestem
przekonany że pieśni Wysockiego potrafią dzisiaj być łącznikiem między starszym pokoleniem i młodszym właśnie
w przekazywaniu najważniejszych wartości duchowych człowieka i są w stanie nadal zbliżać nie tylko pokolenia,
ale i też nasze narody.
PKM: O Jacku Kaczmarskim mówi się, że
to był nasz „polski Wysocki”. Czy w Rosji Włodzimierz Wysocki doczekał się
następcy?
EM: W Rosji następcą w sztuce nazywają kogoś, kto zastępuje poprzednika, przychodzi wraz ze zmianą pokolenia, Kaczmarskiego ja bym nie
nazwał następcą Wysockiego, mimo
różnicy wieku oni obaj walczyli o swobodę słowa, oni obaj głosili podobnie
poglądy, i nieważne, że czasem jeden

wtórzył drugiemu, i nieważne, że jeden trochę krócej żył drugi trochę dłużej, w Rosji takich artystów nazywano
sprzymierzeńcami, mimo że nie było
między nimi podpisane żadne przymierze, byli sojusznikami w tym, co robili, i ja z tym całkowicie się zgadzam.
A w sprawie następstw powiem tak: Wysocki i Okudżawa byli następcami Wertyńskiego i Utiosova, ich z kolei następcami dzisiaj są młodzi śpiewające poeci
Trofimov i Mitiajev. Jest wśród tych pokoleń jeszcze mnóstwo innych nazwisk,
ale to by był już wykład z historii rosyjskiej poezji śpiewanej…
PKM: A Kaczmarski… znany jest w Rosji
choć trochę?
EM: Trudno mi stwierdzić jednoznacznie,
od 20 lat już nie mieszkam w Rosji i nie
znam tak rozległych kontaktów wśród rosyjskich bardów, wiem tylko, że jeżeli ktoś
jest tłumaczony na język innego kraju,
znaczy to, że jest w tym kraju choć trochę
znany. Myślę, że to nietrudno sprawdzić,
cały świat jest teraz w Internecie…
PKM: Założyłeś wspólnie z Ewą Goc Fundację OPEN ART na rzecz zbliżania kultur,
sam zresztą od wielu lat udowadniasz, że
słowiańskie dusze tkwią w nas bardzo
silnie – co widać zarówno po Festiwalu
Nadzieja, jak też organizowanym przez
Ciebie Festiwalu Pieśni i Poezji Włodzimierza Wysockiego. Na czym dokładnie
polega wasza działalność?

EM: Mniejsze cele – zbliżamy narody
Rosji i Polski. Szersze cele – zbliżamy słowiańskie narody. Cele światowe – zbliżamy kultury narodów z całego świata.
Co znaczy „zbliżamy”? Nie, nie chcemy
wszystkich do jednego kotła mieszać,
łączyć, miksować, to i bez nas robią artyści awangardowi, eksperymentatorzy
itd. My chcemy zapoznawać ludzi z kulturami innych narodów, przybliżać im
piękno innych kultur, poprzez sztukę,
muzykę, poezję, teatr integrować ich
ze sobą, ludzie powinni wiedzieć o sobie
jak najwięcej, powinni znać i szanować
inne kultury jak i siebie nawzajem, powinni czuć się swobodnie, bezpiecznie
i przyjaźnie obok siebie.
PKM: Czy w Polsce w dobie muzyki komercyjnej jest jeszcze szansa na zwrot
ku piosence literackiej?
EM: Jak wszystko, co żyje wiecznie, poezja śpiewana ma swoje leprze chwile
i gorsze, ale to nie znaczy że umiera. Czasem poetów jest mniej, czasem słuchaczy,
ale czas wszystko weryfikuje, najlepsza
poezja wraca do nas po latach na fali
aktualnych tematów, publiczność wraca
też po latach i sięga po poezję na bolące
tematy jak po lekarstwo, potem dalej idą
walczyć z przeciwnościami losu, młodzi
dorastają, też dołączają do nas, rodzą
się też nowi poeci… To nigdy się nie
skończy – to życie.

4

To po prostu
bardzo dobra poezja

Im dłużej go nie ma,
tym bardziej dotkliwie to odczuwam

Rozmowa z Dorotą Kunicką, studentką psychologii
na Uniwersytecie Warszawskim

Wspomnienie Jacka Kaczmarskiego. Rozmowa z Przemysławem Gintrowskim.

– Czy pamiętasz swój pierwszy raz, kiedy zobaczyłaś Jacka Kaczmarskiego? W jakich to się stało okolicznościach?
– Nie wiem, kiedy poznałam Jacka Kaczmarskiego, natomiast moje
pierwsze wspomnienie, w którym się pojawia, to kolacja u nas
w domu. Nie zdawałam sobie wtedy sprawy z tego, kim jest. Wiedziałam, że „śpiewa i pisze”, ale nie byłam świadoma jego formatu,
odbierałam go po prostu jako przyjaciela rodziców. Pamiętam, że
tego wieczora wszyscy się bardzo dużo śmiali, a Tata z Jackiem
o czymś intensywnie dyskutowali.
– Czym dla Ciebie, przedstawicielki młodego pokolenia, jest twórczość Jacka Kaczmarskiego? Co odnajdujesz w jego piosenkach?
– Każdy jego wiersz jest dla mnie trochę jak układanka – muszę
znaleźć w nim wszystkie elementy, czyli właściwie odczytać słowa,
zastanowić się, dlaczego są użyte akurat te, zrozumieć odniesienia, których w twórczości Jacka Kaczmarskiego jest bardzo wiele,
potem odpowiednio je złożyć, żeby powstała całość, która dzięki
tej niesłychanej intertekstualności staje się wielowymiarowa i niesłychanie interesująca. To zadanie dla młodego człowieka, przed
którym jeszcze wiele do przeczytania i obejrzenia, nie jest łatwe,
ale i fascynujące i przypuszczam, że to właśnie bardzo zachęca
do odkrywania tej twórczości przez moje pokolenie. Poza tym
Jacek Kaczmarski musiał być świetnym obserwatorem. Często
odnajduję w jego twórczości celne diagnozy różnych zjawisk,
które ułatwiają systematyzować wiedzę.
– Czy pamiętasz jakieś szczególne wydarzenie ze swoich spotkań
z Jackiem Kaczmarskim, które utkwiło Ci w pamięci?
– Pamiętam taką sytuacje, która pokazuje, jakim był uważnym obserwatorem. Podczas jednej z wizyt w naszym domu pan Jacek dał
swoją książkę z podpisem mojej starszej siostrze. Jak to dziecko,
przyglądałam się temu, później dokładnie obejrzałam książkę,
jakoś zainteresowała mnie ta sprawa. Następnym razem, gdy pan
Jacek przyszedł do nas do domu, przyniósł dla mnie niedawno
wydany zeszyt z nutami z autografem. Bardzo zdziwiło mnie, że
pan Jacek zauważył moją wcześniejszą reakcję i pamiętał o niej.
Musiał naprawdę uważnie obserwować całą sytuację. Dziś, z perspektywy czasu, szczególne wydaje mi się też, że odbierałam go
jako człowieka opanowanego i pogodnego. To wizerunek raczej
daleki od tego, który można byłoby wyobrazić sobie na podstawie
jego utworów. Może związane jest to z tym, że pamiętam go przede
wszystkim z czasu choroby.
– Twoja ulubiona piosenka to....i dlaczego?
– Trudno wybrać z długiej listy utworów ten ulubiony. Mam wielki
sentyment do albumu „Sarmatia”, wychowałam się na nim. Poza
tym, że utwory te oczywiście wydają mi się kopalnią wiedzy o charakterze Polaków zarówno kiedyś jak i teraz, to także zachwycają
mnie warstwą językową – niezwykłe zestawienia słów, a przede
wszystkim precyzyjny plan zastosowanych wyrazów – każde słowo
wywołuje następne, jest jakby przyczyną dla kolejnego. Bardzo
lubię też utwór „Krzyk”. To dla mnie nie tylko wyraz zagubienia,
bezsilności, ale przede wszystkim szukanie siebie i wolności
w systemie, ale rozumianym jako układ społeczny, w którym się
funkcjonuje.
– Skąd bierze się, Twoim zdaniem, fenomen Jacka Kaczmarskiego,
że słuchają go całe pokolenia Polaków?
– Wydaje mi się, że jest to związane z niezwykłą aktualnością tych
tekstów. To nieważne, czy wspomina się w nich o przeszłości czy
o czasach współczesnych, ich powstawaniu, zwykle można odnieść
je do teraźniejszości. Sądzę także, że Kaczmarski jest słuchany
przez różne pokolenia, przede wszystkim dlatego, że to po prostu
bardzo dobra poezja i ludzie zauważają to bez względu na wiek
i doświadczenie.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał (JP)

— Obchodziliśmy kolejną rocznicę
śmierci Jacka Kaczmarskiego. Kim
on dla Pana był?
— Gdyby nie Jacek Kaczmarski, nigdy
w życiu nie zrobiłbym tego wszystkiego,
co zrobiłem. On bardzo gonił mnie
do pracy. Miał taką niesamowitą naturę,
że jak coś napisał, to chciał, żeby od razu
wszyscy to usłyszeli. W momencie stawiania kropki przy tekście (śmiech).
Dyscyplinował mnie do pracy. Z drugiej
strony – im dłużej go nie ma, tym bardziej dotkliwie to odczuwam. Wracam
często do tekstów jego piosenek, czytam
je. To smutne, że już go z nami nie ma.

— Jakim był człowiekiem? Trudno się
z nim pracowało?
— To różnie było (śmiech). Jak zaczynaliśmy współpracę, to bywało różnie – my się
w ogóle bardzo różniliśmy. Trochę też
różniły nas poglądy polityczne i tutaj
czasami dochodziło do pewnych spięć
pomiędzy nami, ale po takim najgorętszym okresie, kiedy graliśmy po dziesięć
koncertów tygodniowo, w ᾿80 i ᾿81 roku,
nasza współpraca się docierała. Po dziesięciu latach spotkało się dwóch starszych,
poważnych panów, którzy mają jasno
wyznaczone cele i poważnie przystępują
do ich realizacji.

— Czy ma Pan może takie osobiste
wspomnienie związane z Jackiem? Taka
pierwsza historia, która przychodzi
na myśl, kiedy ktoś Pana o niego pyta?
— Szczerze mówiąc, nie mam takiej jednej
historii. Musiałbym się nad tym mocno
zastanowić, żeby taką opowieść znaleźć
w pamięci... (chwila ciszy). Chyba jednak nie mam takiej historii, która byłaby
do opowiedzenia wszystkim publicznie
(śmiech).
Rozmawiała Marta Brzezińska
(Fronda.pl)

Co mi mówi
Jacek Kaczmarski?
Jakie ma dla mnie słowo?
Patrząc na teksty – te, w które wsłuchać
się zdarzyło (prócz „ewergrinów” były
to na przykład piosenki z Mimochodem
i z Raju, i z Sarmatii) – czy to metafizyczne, czy łotrzykowskie, felietonowe
czy zaangażowane – zawsze słyszę „ja”
i „ja”, i znów „ja”. Poeta i tekściarz, sam
sobie sekretem, pychą i postrachem, uderza brakiem pokory, być może (bo często
tak właśnie bywa) pokrywającym zwątpienie w sens siebie samego, nawet jakby
chęć, żeby sobie samemu dokopać.
Gryząca ironia zgorzkniałego romantyka, co stwarzanie świata, biblijną genesis opowiadać śmie w pierwszej osobie – lecz kiedy tej egzegezie dopisuje
komentarz: w tworzeniu szkodzi ma‑
rzeń niecierpliwość, to jaką nim wypowiada myśl? Że Boże marzenie o udanym świecie jest cierpliwe i wciąż jeszcze
na spełnienie swe czeka? Czy też po prostu że marzyć nie warto, bo marzenia

nie ziszczają się nigdy? Dwuznaczność
przepełnia teksty Kaczmarskiego, czasem ucieleśniając się w ironii, nieraz
wielowarstwowej – kiedy szydzi z szyderstwa swojego, czasem w niedopowiedzeniach – kiedy te jego teksty, gęste
od mnożących się słów, od ich nadmiaru,
bardziej ukrywają swój sens, zagadują
ukrytą swą myśl. Panować światu to se‑
krety mnożyć.
Tekst Jacka Kaczmarskiego to samonapędzająca się sprzeczność. Rymowane
skrzyżowanie Sienkiewicza z Gombrowiczem. Kultowy uciekinier. Rozbitek,
co śpiewa tłumom. W kraju Nod uprawia swój kawałek kamienia.
Bo tym, co najbardziej w jego słowie boli, jest samotność i obcość. Samotność ze zderzenia – kiedy obolały,
poobijany, z niedowierzaniem patrzysz
na nich wszystkich, odwróconych plecami. I niewiarygodna, nie do uwierzenia

samotność z wyboru: żaden tłum nie do‑
tarł nigdy na twój szczyt. No gdzie, no
w jakiej otchłani ten szczyt?
Ot polonistyczne wiwisekcje. Wszystko
to mija, kiedy zaczyna się koncert (teraz – już tylko jego wspomnienie). Leżę
pokonany, Jacek Kaczmarski znów zatyka na mnie swój sztandar. Słowo porywa, i zostawia samego na środku morza, w dziurawej szalupie.
Wojciech Czaplewski

Jackowy fortepian
Jacek Kaczmarski przyjął instrument‑prezent od pana Mirosława Mastalerza – gdańskiego konserwatora
fortepianów. Od 1989 roku prowadzi
on firmę Piano-Forte, która specjalizuje
się w naprawie, renowacji i strojeniu
fortepianów i pianin.
Na początku chciał wystawić na aukcję
stuletni instrument marki Raehse, a pieniądze przeznaczyć na leczenie chorego
To małe zdjęcie zostało zrobione podczas na raka barda. Kiedy Kaczmarski dowieuroczystości wręczenia Jackowi Kacz- dział się o tym, poprosił, aby fortepianu
nie sprzedawać.
marskiemu fortepianu w lipcu 2002.

Uroczystość przekazania instrumentu
odbyła się w lipcowy wieczór w oliwskiej galerii Delfin Waldemara Banasika.
Obecni byli m.in. marszałek Jan Zarębski
i Bogdan Borusewicz.
– Mam nadzieję, że powstaną na nim
nowe kompozycje – mówił darczyńca.
Kaczmarski powiedział, że od 10 lat
nie grał na fortepianie, ale ma nadzieję,
że poprzez muzykoterapię przyspieszy
leczenie.
– Postaram się odwdzięczyć, kiedy
będę w stanie – zakończył.
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Otworzył nam „Kondek” i cały szczęśliwy
zaprosił nas do środka. Właśnie rozlegał
się sędziowski gwizdek rozpoczynający
mecz, gdy w progu saloniku stanęła żona
kolegi – malutka Basieńka i głosem abso‑
lutnie nie pasującym do jej wątłej postury,
rzekła: „Tutaj żadnego picia nie będzie! ”
Tym to sposobem znaleźliśmy się z Jackiem
„na bruku“ i zanim dotarliśmy do mnie
do domu, w telewizorze kopano już drugą
połowę. Zrozpaczeni opróżniliśmy te trzy
flaszki, co niestety mocno nadwątliło na‑
sze zdrowie dnia następnego.
W 1986 roku odbywały się pamiętne
dla Polski Mistrzostwa Świata w Meksyku. Pamiętne dlatego, że to wówczas,
po wyjściu cudem z grupy i zmiażdżeniu przez Brazylię, Zbigniew Boniek
wypowiedział klątwę, że polscy piłkarze
nie zagrają na imprezie rangi mistrzowskiej przez najbliższych dwadzieścia lat
(Polacy następny swój udział w wielkiej imprezie zaliczyli w nieszczęsnym
roku 2002). Kaczmarski, wspólnie z Piotrem Załuskim i Konradem Tatarowskim zorganizowali piłkarskie zakłady.
Za drobną opłatą, minimum 10 marek,
obstawiało się poszczególne wyniki i typowało mistrza. Jacek obstawiał (jak się
okazuje, chyba tradycyjnie) Niemców,
pulę 300 DM zgarnął Załuski – dzięki
Argentynie. Początek mistrzostw należał jednak w Radiu do polityki. Piotr
Załuski wspomina:
– Kiedy u Jacka w domu sposobiliśmy
się do obejrzenia transmisji, już późnym
popołudniem, po skończonej pracy, tuż
przed pierwszym toastem, zadzwonił
telefon z sekretariatu. Dzwonił któryś
z dyrektorów, Najder albo Krzeczunowicz,
i zażądał byśmy obaj przyjechali do radia.
Z kraju nadeszła bowiem informacja, że
właśnie aresztowano ukrywającego się
od początku stanu wojennego Zbigniewa
Bujaka. Obowiązek zwyciężył i pojechali‑
śmy do pracy, by pisać komentarze i wy‑
łapywać wszelkie informacje związane
z tym smutnym wydarzeniem.
Kochał emocje
Piotr Załuski wspomina także igrzyska olimpijskie z 1988 roku (wówczas
zimowe i letnie igrzyska odbywały się
w jednym roku kalendarzowym):
– W czasie zimowych igrzysk w Calgary
(88), kiedy byłem odpowiedzialny za au‑
dycje olimpijskie, postanowiliśmy z Jac‑
kiem zrealizować jedną audycję na wesoło.
I rzeczywiście, wyszedł na antenę taki
ekstras, gdzie ścigaliśmy się limerykami
na tematy sportowe. Mam gdzieś resztki
swej twórczości limerykowej. Czy ostało
się coś w Jackowym archiwum – nie wiem.
W tym samym roku miałem szczęście
zostać korespondentem radia na igrzy‑
skach w Seulu i często stamtąd późną nocą
(z uwagi na różnice czasowe) nadawałem
na żywo relacje do programów Jacka lub
Konrada. Prowadziłem z Jackiem wiele
różnych programów i była to naprawdę
przyjemność, bo można było zawsze liczyć
na dobry dialog, poczucie humoru i inteli‑
gencję oraz rzetelną wiedzę na konkretny
temat, także sportowy.

Kaczmarski był miłośnikiem sportu,
nie tylko futbolu. W roku 1993 w Tour
de France wspaniale jechał Zenon Jaskóła. Wygrywał etapy i zajął ostatecznie
trzecie miejsce, co do dzisiaj jest największym osiągnięciem Polaka na tym
poziomie kolarskich zawodów.
– Cały Tour oglądaliśmy razem z Jac‑
kiem – opowiada Załuski – zamykając
się w redakcyjnym pokoju z telewizorem,
by nikt nam nie przeszkadzał. Pilnowa‑
liśmy tylko, żeby nie przegapić własnego
wejścia na antenę lub nagrania materiału.
Jacek był kibicem sportowym, bo lubił pa‑
trzeć jak inni igrają z wyzwaniem, czyli
z losem. Był przecież taki sam. I kochał
emocje.
Niezwykłych emocji sportowych dostarczał Polakom Andrzej Gołota. Uwielbiała go ponoć Wisława Szymborska,
piosenkę bokserskiej nadziei białych poświęcił kiedyś Kazik Staszewski. Nie dziwi
więc, że i Kaczmarski oglądał jego niezapomniane walki. Jedną z nich wspomina
Jacek Jaśkowiak:
– Razem z Jackiem obejrzeliśmy poje‑
dynek Gołoty z Tysonem. Gołota uciekł
wtedy przed Tysonem z ringu. Nasze ko‑
mentarze były dosyć dosadne. Nie robiłem
notatek i nie jestem w stanie zacytować
ich dosłownie.
W kusych spodenkach
Sportowa pasja Jacka Kaczmarskiego
nie realizowała się tylko przez obserwowanie zmagań zawodowców przed
telewizorem. Ze Stroniasem poznał się
i zaprzyjaźnił na pierwszych zajęciach
polonistycznego wuefu, kiedy jeden
zacentrował, a drugi strzelił piękną
bramkę głową. Wszystko odbywało
się w koszmarnym błocie, gdzie tylko
prawdziwi zapaleńcy zdecydowali się
stoczyć bój. W studenckiej paczce grywali na boisku Warszawianki – niezależnie od pogody, w ulewnym deszczu,
bądź kopnym śniegu. Ponieważ Jacek
klął na boisku, nauczyciel nakazywał
mu opuszczenie murawy. Jacek zawsze
tłumaczył się, że pisze pracę magisterską
z przekleństw i stąd ta jego maniera.
Piłkarską pasję barda wspomina także
Tomasz Kopeć, współtwórca Pomatonu,
pierwszej wytwórni, publikującej piosenki Kaczmarskiego po 1990 roku:
– Było to w czasach początków „Po‑
matonu”, w latach dziewięćdziesiątych.
Jacek usłyszał kiedyś, że w swoim liceal‑
nym, harcerskim gronie grywamy w piłkę.
Natychmiast zapytał gdzie, czy może też
przyjść pokopać. I tak zaczął się stawiać
dość regularnie na spotkania na asfalto‑
wym boisku szkoły podstawowej, przy
ulicy Fabrycznej. Ubierał się w t-shirt,
jakieś kuse spodenki piłkarskie, pewnie
jeszcze z czasów studiów. Grywał z nami,
zwykłymi chłopakami w piłkę nożną,
sam był chętny, nie trzeba było go jakoś
ściągać, namawiać. Raz czy dwa zabrał
Kosmę, swojego syna. W przerwach mię‑
dzy meczami kopcił fajki, co mnie zaska‑
kiwało. Natomiast jeśli chodzi o sprawy
kondycyjne, nie odbiegał wcale od naszej
młodzieżowej normy.

Jeden z ostatnich, wielkich meczów
rozegrał Kaczmarski w 1998 roku, w Walendowie, w domu Kazimierza Wojtańca:
– Było to pierwszy raz po polonistyce,
„spotkanie na szczycie”, z Wojtkiem Stro‑
niasem i Stasiem Ledóchowskim – opowiada Wojtaniec – Okazja była piłkar‑
ska, bo to były chyba półfinały Mistrzostw
Świata we Francji. Wtedy właśnie oglą‑
daliśmy mecz, wykrzykując co chwilę, pi‑
liśmy dosyć sporo. Był powód, ta właśnie
piłka nożna. Między jednym i drugim me‑
czem rzuciłem propozycję: „to może sami
zagramy”. Jako bramki służyły odłamy
gruzu. Graliśmy po dwóch w różnych
składach. Wróciliśmy z boiska trzeźwi.
Później po tych meczach, odbyła się roz‑
mowa o twórczości Jacka, kiedy Jacek
się otworzył i pytał o swoje książki. Roz‑
mawialiśmy o Plaży dla psów, którą do‑
piero co wydał, mówił o założeniach tej
książki, które dla mnie nie były czytelne,
dla Wojtka również nie. Jacek twierdził,
iż przesłaniem książki jest to, jak łatwo
jest porazić kogoś negatywnym obrazem
świata, który się ze sobą niesie. Główny
bohater, kreowany przez niego w książce,
jest kimś takim. Ma negatywne obserwa‑
cje, jako reporter, który widział jakieś ka‑
taklizmy, katastrofy, wojny, okrucieństwo
i że on nie jest w stanie dać już nic pozy‑
tywnego, bo niesie ten bagaż i tym poraża.
My byliśmy zdumieni. W ogóle ta warstwa
dla nas nie istniała. Jacek zwierzał się też
ze swoich problemów osobistych. My my‑
śleliśmy, że facet jest szczęśliwy, tam sobie
żyje w Australii, przyjeżdża na koncerty,
wraca do rodziny, pisze jakieś teksty pio‑
senek, książki, wszystko fajnie. A tu nagle
okazuje się, że nie. A potem resztę nocy
gadał przez komórkę z Alą. Wtedy było
wiadomo, że on szuka jakiegoś nowego
ładu emocjonalnego. Miałem poczucie,
że gdzieś są drogi, które się rozbiegają,
każdy idzie w swoją stronę, i nagle jest
taki jeden moment spotkania w tym za‑
pyziałym Walendowie, gdzie wszyscy od‑
najdujemy się na nowo.

Dlaczego na „Nadzieję”
się wraca?
Wpisałam sobie Festiwal Jacka Kaczmarskiego w kalendarz wyjazdów
obowiązkowych kilka lat temu. Tak obowiązkowych, jak obowiązkowe
mogą być kanony lektur czy pałace na trasie wycieczki. Po co wracać
kilka razy w to samo miejsce, słuchać wciąż tych samych piosenek?
Kaczmarski niczego już nam nie dopowie, nowy jego tekst – jeśli
się kiedyś objawi – będzie nosił miano sensacji, odkrycia po latach lub suplementu. A jednak wracam. Może niczym bohaterowi
„Rejsu” – inż. Mamoniowi, słynącemu ze ścisłego umysłu – najbardziej
podobają mi się piosenki, które już kiedyś słyszałam. Może. Są w tym
i sens, i piękno, aby spodziewać się każdej nuty, każdego słowa, aby
wybijać nogą rytm, śpiewać i poczuć szczególny rodzaj wspólnoty
z tymi, którzy siedzą obok i także podśpiewują. Jest w owej chwili
tajemny rytuał wracania pamięcią do wszystkich wykonań, tych
koncertowych i znanych z płyt… I ta niecodzienna możliwość wejścia
w rolę krytyka, kiedy ktoś na nowo mierzy się z tekstem i kompozycją.
Ale to wszystko mniej ważne niż swoista celebracja chwili, kiedy salę
wypełnia muzyka, która kształtowała moją przeszłość i była obecna
w wielu ważnych momentach życia. Na ile jestem w stanie poznawać
siebie, słuchając dzisiaj „starego” Kaczmarskiego? Nie wiem. Nie
to jednak istotne, więcej znaczy ta potrzeba wejścia w głąb myśli,
ta chwila refleksji, która pojawia się w momentach oczekiwanych
i zupełnie zaskakujących. Czy mogę więc powiedzieć, że wracam
do piosenek znanych? Chyba nie do końca. Starzejesz się stary i ja się
starzeję… A teksty nie podlegają władzy czasu. O ile się je napisze
dobrze. Piosenki Kaczmarskiego czekają sobie na moje dojrzewanie
i za każdym razem cierpliwie odkrywają nowe znaczenia, opalizują
możliwościami odczytań, nie tracąc nic ze swej istoty. I jeszcze
ta ogromna skala głosów, interpretacji, aranżacji tak licznych wykonawców. Kolejny sprawdzian, z którego Kaczmarski wychodzi
obronną ręką. To twórczość na tyle uniwersalna, aby jednocześnie
i ubogacić wykonawcę, i zyskać kolejne atuty dzięki „cudzej”, innej niż
autorska interpretacji. Wracam również do miejsc, do „Łuczniczki”,
jej balkonu, schodów; do twarzy, osób, których z roku na rok coraz
więcej rozpoznaję jako stałych bywalców, do emocji meczowych
dnia sobotniego, do niebieskich koszulek Kuglarzy, z których najbardziej poruszają mnie sprane weteranki sprzed trzech (czterech?)
lat… Wracam do spacerów nad Kanałem Drzewnym, do rozmów
z Jackiem i Kasią … Wszystko to staje się coraz bardziej bliskie i…
moje. Jak lektura, którą czyta się wielokrotnie, jak architektura, którą
niezmiennie się podziwia – tak funkcjonuje „Nadzieja”. Ma swój
wypracowany przez lata styl, charakter i czar. Dlatego tu wracam.
Joanna Poleszak

Nadzieja
Jak już to zostało powiedziane na wstępie, sam zaliczam się do grona wielbicieli
piłki kopanej i szeroko rozumianej sportowej rywalizacji. Bywało, że i w pracy
nad biografią Jacka i już po jej wydaniu,
pojawiało się na tym polu wiele płaszczyzn porozumienia z moimi rozmówcami i późniejszymi przyjaciółmi.
Perfidia losu sprawiła, że wiadomość
o śmierci Jacka Kaczmarskiego dotarła
do mnie w czasie meczu. Lech grał
na wyjeździe z Legią, była Wielka Sobota, 10 kwietnia 2004 roku.
Dziś, kiedy nasi siatkarze wygrali Ligę
Światową, kiedy całkiem realnie możemy
myśleć o medalu na igrzyskach olimpijskich w Londynie, chciałbym żeby postęp
w tej dziedzinie stał się choćby drobnym
świadectwem naszego narodowego rozwoju w szerszym wymiarze. Żeby owa
mentalność zwycięzców, przypisywana
(nie tylko przez Jacka) innym nacjom,
stała się także naszą cechą narodową. Czy
jest to możliwe? Wierzę, że dzięki wysiłkowi pokoleń, tak. Trzeba wciąż żywić
nadzieję jakąś…
krzysztof Gajda

fot. Joanna Pruszyńska

Myślę Jackiem
Jego słowa tak mocno wbijają się w podświadomość i zostają w pamięci,
że wracają po wielokroć przy każdej okazji, podróży, wypowiedzianej
przez kogoś nieopatrznie frazie.
I to nie jest kwestia przypadku ani dobrej pamięci. Nie wynika
to również z faktu, że teksty Jacka znam najlepiej. Nieźle znam też
Stachurę, Słowackiego czy Leśmiana. Ale oni pisali inaczej. I jakby
tylko czasami o rzeczywistości. I nie po mojemu. A Jacek pisał
po mojemu. Choć może właśnie to moje wyrosło z Jego słów i obrazów? Nikt nie potrafił tak budować metafor, nie umiał składać
nieoczekiwanych słów w celne metafory i plastyczne obrazy. Dlatego
gdy zwiedzam pałacyk w Śmiełowie, po głowie, niezależnie ode
mnie, kołacze się, że „tu wieszcz Adam dni szereg spędził w piekle
rozterek, czy powstańcze zasilić ma jatki...”. Dlatego w Jałcie nie
sposób nie myśleć o tym, że to tu „w resztce cygara mdłym ogniku
pływała Lwa Albionu twarz” a w Pompejach nie słyszeć szczekania
psa, który „zastygł, pysk otwarty, łapy w próg wtopione”. Nie umiem
już patrzeć na europejskie malarstwo w muzeach inaczej niż przez
pryzmat słów Jacka. Bo przecież „Powrót” Jacka Malczewskiego
to historia o tym, że „tutaj odkryłem srebrnostrunną lirę, która się
stała dusza mego dworu” a centrum obrazu Bosha jest „mój brat
na harfie jak Chrystus rozpięty”.
Może tak jest dlatego, że te słowa są tak wyjątkowe. A może dlatego,
że z twórczością Jacka zetknęłam się jako bardzo młody człowiek
i to właśnie On tak wiele nauczył mnie o kulturowym dziedzictwie?
Odkąd sięgam pamięcią, to właśnie on skłaniał mnie do szukania,
tłumaczenia odwołań intertestualnych czy zagadek historii. Pamiętam kiedy jako dziewczynka nuciłam „Poczekalnię”. Wtedy to była
piosenka o dworcu. I na dworcu przychodziła mi do głowy.
Ale Jacek towarzyszy mi od zawsze nie tylko jako intelektualny
czarodziej słów, który prowadzi po wystawach czy bibliotekach. Jest
nie tylko komentatorem historii najnowszej, której obraz przedstawiał
przecież, jak każdy twórca, subiektywnie. Najbardziej lubię te teksty,
które przychodzą mi na myśl zupełnie niespodziewanie. Kiedy siedząc
nad jeziorem przypominam sobie „Upadek Związku Radzieckiego”,
kiedy ktoś nieopatrznie wspomni dunhille, ja od razu widzę księgową
z domu kultury, która „odjeżdża w dal z notariuszem”.
Przykłady można mnożyć bez końca. Ale po co? Przecież i tak ci,
którzy to czytają, doskonale znają te stany, te mknące przez głową
strofy Jego wierszy. I dlatego właśnie tak lubię „Nadzieję”. Bo tu nikomu nie wydaje się to dziwne...
Anna Łukaszuk
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Kosmopolak ? Emigracyjny wymiar twórczości

Jacka Kaczmarskiego

Fot. Joanna Pruszyńska

Jacka Kaczmarskiego, jak i wielu twórców oraz intelektualistów jego pokolenia, nie ominęło doświadczenie emigracji, które będąc wynikiem zbiegu
okoliczności historycznych, znalazło
swój wyraz w twórczości artystycznej barda. W 1981 roku Jacek Kaczmarski wraz ze swoimi współpracownikami: Przemysławem Gintrowskim
oraz Zbigniewem Łapińskim koncertowali we Francji dla tamtejszej Polonii.
Na 12 grudnia zaplanowano wielki galowy koncert kończący Dni Solidarności
w Paryżu, na który ci dwaj ostatni nie
dojechali z Kraju ze względu na kłopoty
z dopełnieniem formalności paszportowych. Stan wojenny – wprowadzony 13
grudnia – zastał więc Kaczmarskiego
na paryskim bruku wśród przyjaciół:
Agnieszki Holland, Seweryna Blumsztajna, Anny Matusiak, Ryszarda Bartoszyńskiego, Andrzeja Seweryna i innych.
Jak sam później przyznawał, wprowadzenie stanu wojennego było dla Kaczmarskiego doświadczeniem przykrym,
jeśli nie traumatycznym, a z całą pewnością miało wpływ na jego późniejsze
życie i twórczość. Z czasem Kaczmar-

ski zaangażował się w prace paryskiego
Komitetu Poparcia Solidarności, którego
stał się aktywnym działaczem. Jednak
główną i wciąż najważniejszą częścią życia pieśniarza pozostawała twórczość artystyczna, która cieszyła się ogromnym
powodzeniem wśród francuskiej Polonii.
W 1982 roku, za namową Zdzisława
Najdera, Kaczmarski rozpoczął współpracę z Radiem Wolna Europa, dla którego przygotowywał korespondencje
z podróży po świecie. Z czasem pieśniarz
przedzierzgnął się w dziennikarza i podjął
stałą pracę w Radiu, która umożliwiała
nie tylko stały kontakt z Krajem, ale
zapewniała dochody, których nie przynosiły trasy koncertowe. Praca w Radiu
Wolna Europa wiązała się z opuszczeniem
Paryża i przeprowadzką do Monachium,
gdzie Kaczmarski zamieszkał wraz z żoną.
Prowadził w tym czasie swój autorski
program pt. Kwadrans Jacka Kaczmar‑
skiego, na który składały się krótkie
felietony i część muzyczna; oraz pracował
przy Panoramie dnia, pisząc materiały
do audycji na bazie depesz agencyjnych.
Praca dziennikarska, mimo że była dla
Kaczmarskiego dobrym warsztatem
pisarskim, nie dawała mu pełnej satysfakcji, którą zapewniało koncertowanie
dla publiczności, toteż każdy wolny czas
pieśniarz przeznaczał na trasy koncertowe
w krajach Europy Zachodniej, Kanadzie,
Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Afryce
czy Australii.
Kaczmarski na emigracji wydał kilka
tomików poetyckich oraz cztery albumy:
Carmagnole 1981, Strącenie aniołów,
Live – Chicago i Litania – zbierały one
utwory zarówno napisane w Kraju, jak
i na emigracji. Tak, jak utwory napisane
po 1981 roku stanowiły przede wszystkim
komentarz do aktualnej sytuacji w Polsce,
tak cykl nagrany w 1987 roku dla Radia
Wolna Europa pt.: Kosmopolak traktował
przede wszystkim o sytuacji Polaka
poza granicami Ojczyzny i ograniczeniach związanych z byciem emigrantem.
Na wspomniany cykl składał się przede
wszystkim poemat satyryczno‑dygresyjny

o tym samym tytule oraz dwadzieścia
cztery utwory osnute wokół tematyki
emigracyjnej.
Tytuł poematu odwołuje się do określenia typu kondycji emigranta, wymyślonego przez Andrzeja Bobkowskiego.
Swoje życie ów pisarz spędził najpierw,
podczas wojny, w Paryżu, gdzie stworzył sławne Szkice piórkiem, później zaś
w Gwatemali, do której wyemigrował
z Europy w 1948 roku w obawie przed
ekspansją komunizmu. Projekt, jaki zakładała figura Kosmopolaka, odwołuje
się w sposób oczywisty do kosmopolityzmu, który nie baczy na granice i różnice, a za dom ma cały świat. Jak pisał
sam Bobkowski: (…) chodzi mi o Ko‑
smopolaka. Byłby czas powtórnie roz‑
patrzyć różnych ludzi od tej strony. Ko‑
ściuszko był typowym Kosmopolakiem,
Chopin drugim, nasi ministrowie i Ho‑
fraty na dworze austriackim – toż tam
roiło się od Kosmopolaków. A i chyba
ja sam z moim dziwacznym uczuciem
do Guatemali (właściwie kocham ten
kraj jak swój własny) też muszę mieć
sporo z tego wrażnego bakcyla1. Jacek
Kaczmarski zaś pisał: Hasło Kosmopolak,
to jest Polak, który potrafi żyć na świecie
nie tracąc polskości, potrafi żyć w Polsce
nie tracąc światowej perspektywy, warto‑
ści, które daje wiedza o ludziach z całego
świata. Chciałbym, aby moje dzieci były
Kosmopolakami. Chciałbym, żeby został
stworzony pewien kanon indywidualny
dla każdego z ludzi postępowania takiego,
żeby Polak mógł żyć w świecie nie prze‑
stając być Polakiem.
Poemat pt.: Kosmopolak podzielony
jest na cztery części: Prolog, Paryż, Pa‑
ryż II, Londyn, Izrael. Jak przyznawał
sam Kaczmarski, jest ów utwór zapisem
doświadczeń emigracyjnych i traktuje
o licznych podróżach twórcy. Jednocześnie pieśniarz zaznaczał, iż nie jest to zapis autobiograficzny, ale utwór oparty
1 J. Giedroyc, A. Bobkowski, Listy 1946–1961, wybrał,
oprac. i wstępem opatrzył J. Zieliński, Warszawa:
Czytelnik, 1997, s. 642.

na osobistych przeżyciach. W poemacie występują trzy postaci: Kosmopolak, Cwaniaczek i Patriota. Przełomowym dla ich biografii wydarzeniem był
stan wojenny, podobnie jak dla samego
barda. Jest to o tyle charakterystyczne,
że emigracja ma nieodłączny związek
z wydarzeniami historycznymi: upadkiem powstania listopadowego, wybuchem II wojny światowej czy wprowadzeniem stanu wojennego. Co więcej,
doświadczenie emigracji niemal zawsze
znajduje swój wyraz w twórczości tych,
który na ową emigrację musieli się udać;
a jednocześnie, jak pisał Michał Sambor
[vel. Michał Chmielowiec]: Pisarze nie
mogąc żyć w Polsce, usiłują przynajmniej
żyć Polską2. A przede wszystkim tworzą
dla swych odbiorców w Kraju, niosąc
im i sobie samemu otuchę.
Jacek Kaczmarski, mimo całej oryginalności artystycznego wyrazu, pisząc
o emigracji odwołuje się do utartych
sposobów opisywania doświadczenia
emigracyjnego. Owe tematy czy toposy sprowadzają się przede wszystkim do licznych odwołań do Historii,
praw nią rządzących poprzez opisywanie legendarnych czy mitologicznych
doświadczeń, jako pouczających analogii. Dzieje się tak w pierwszej części
poematu, która została zatytułowana
Prolog. Autor, pomiędzy bieżącą sytuacją historyczno-polityczną a doniosłymi wydarzeniami z mitologii greckiej, snuje opowieść o doświadczeniu,
które w swym jednostkowym wymiarze prowadzi jedynie do zgorzknienia
i bluźnienia na cały świat; zaś w perspektywie szerszej, uniwersalnej właśnie
nabiera kształtów doświadczenia egzystencjalnego wpisanego w prawa Historii i ludzkości. Taki cel ma przywołanie historii Troi i pełna wyrozumiałości
konkluzja: Lepiej dobyć wszak z siebie
trochę – ciepłej ironii,/Niż się żalić nad
sobą i na świat cały pluć!
2 M. Sambor [M. Chmielowiec], Literatura na emi‑
gracji, „Kultura”, Paryż 1953, nr 6.

Kilka słów o niesprawiedliwej śmierci
Dla mojego pokolenia Jacek Kaczmarski
zmarł przedwcześnie. I z taką stratą trudno
się pogodzić. Był to ktoś, kto w pewnym
sensie mnie wychował. Wkraczając w wiek
dojrzewania mogłem się przecież pięknie
buntować: nosić glany, irokeza i oddychać
alternatywą. A ja słuchałem Kaczmarskiego! Poznawałem literaturę, historię,
uczyłem się rozumieć poezję i interpretować malarstwo. I to wszystko dzięki
niemu. Jak większość dojrzewających
wówczas nastolatków nigdy nie miałem
okazji poznać go osobiście; mieszkałem
na wsi, a tam dostępu do kultury nie było.
Gdy miałem prawie czternaście lat,
rodzice kupili komputer i założyli w domu
Internet. Szukałem… ale zamiast trasy
koncertowej odnalazłem notkę, że Kaczmarski nie koncertuje bo ma raka. Głupia
niesprawiedliwość! – tak to odebrałem,
byłem wręcz wściekły, nie zdając sobie
jeszcze sprawy z dramatyzmu tej informacji. Moi rówieśnicy jeździli na koncerty
i udawali wielkich fanów przeróżnych,
dopiero wchodzących na rynek i to zazwyczaj miernych kapel, a ja na koncert
prawdziwego mistrza pojechać nie mogłem… Wstrętne uczucie.
To był przecież prawdziwy autorytet.
Imponował wiedzą, erudycją, umiejętnością pisania. Umiał zabrać głos w ważnej sprawie, miał własne zdanie na każdy
temat. W kogoś takiego można było się
zapatrzeć. I choć nie wszystko się rozumiało, to pod skórą czuć było, że to co pisze, czy mówi, jest mądre. Nawet nie chodziło o samą treść. To po prostu brzmiało

mądrze, wartościowo. Kojarzyło się ambitnie i dawało poczucie dumy, buty i pychy, wzbudzało w człowieku jakiś głos
wewnętrzny, który szeptał: „zwróćcie
na mnie uwagę, bo jestem lepszy od rówieśników. Nie stoję w bramie i nie palę
papierosów. Słucham Kaczmarskiego!”
Te piosenki naprawdę dawały poczucie dorosłości, były bardzo potrzebne
komuś takiemu jak ja. Zresztą, w skali
kraju na pewno było nas więcej.
I co? Nagle zniknął. Odszedł. Przestał
tworzyć. Tak po prostu. To był zbyt duży
cios. Dla mojego pokolenia naprawdę
zmarł przedwcześnie. Inni, trochę starsi
ode mnie zdążyli się nim nacieszyć kiedy
żył i koncertował, dla młodszych będzie już tylko legendą, a dla takich jak
ja – strata była największa.
Tak runęły mury. Runął świat młodego
człowieka. Nie zdążyłem go poznać,
mieć w kolekcji autograf, sfotografować
się z nim, porozmawiać… Czułem, że
ta śmierć była bardzo niesprawiedliwa,
nie tylko wobec niego, ale wobec tych
których osierocił, a zwłaszcza wobec
mnie. Śmierć niesprawiedliwa jest najgorsza, boli najbardziej, nie da się jej
wytłumaczyć ani zaakceptować. Przyszła
nie w porę, mimochodem. Mówią, że
każda śmierć przychodzi nie w porę. Ale
to nieprawda. Są takie śmierci, na które
można się przygotować, których się
spodziewamy, o których bliskości wiadomo… A ja do końca miałem nadzieję,
że jeszcze go usłyszę na żywo, że zdobędę
ten upragniony autograf. Nie zdobyłem.

To, co charakterystyczne dla twórczości emigracyjnej, co niejako jest
w nią immanentnie wpisane, to krytyka współemigrantów. Diagnozowanie
moralności, zachowań Polaków poza
Krajem oraz ocenianie ich stawało się
niejednokrotnie tematem dla poezji
Wielkiej Emigracji. Tak też czyni Kaczmarski: wprowadza częściach pt.: Paryż
oraz Paryż II, Londyn i Izrael, figury
emigrantów, których imiona są jednocześnie ich charakterystyką: Kosmopolak,
Cwaniaczek i Patriota. Co ciekawe, owe
postaci rzucone z dala od Kraju, właśnie
w Paryżu, jak już się działo za czasów
Mickiewicza i Słowackiego, jednoczą się
pod wspólnym sztandarem – zdalnej
walki o wolność Ojczyzny, na jakie
to spotkanie zapewne nigdy nie mieliby
szans w Polsce przez wzgląd na zbyt
duże między nimi różnice. Cztery epizody, których akcja została umieszczona
w Paryżu, Londynie i Izraelu, ukazują,
jak emigranci radzą sobie w tej wyjątkowej sytuacji: daleko im do heroicznych
czynów, choć każdy stara się odnaleźć
sens i korzyści na emigracji.
Od uciech cielesnych, libacji alkoholowych, przez niemożność przekroczenia
barier językowych, mentalnych, bolesne
zderzanie się z rzeczywistością, po poszukiwanie Boga u Jego źródeł – tak jawi
się doświadczenie emigracyjne, które
zapisał Jacek Kaczmarski w swojej poezji. Artysta ukazuje, jak doznania partykularne przekształcają się w przeżycia
wspólne wielu ludziom, nie tylko tej samej, ale i różnej narodowości, również
na przestrzeni wieków i pokoleń. Sens,
który skrywa twórczość Jacka Kaczmarskiego, sprowadza się do konkluzji, że nawet w sytuacjach doraźnych,
doczesnych, momentalnych, ludzkie
zachowania i uczucia wcale nie różnią
się od siebie, przeciwnie: ludzkie losy
są karuzelą nawracającej historii, która
niemal zawsze niesie za sobą takie same
reakcje i postawy jej bohaterów: Kosmopolaka, Cwaniaczka i Patrioty.
Przestałem słuchać piosenek Kaczmarskiego. Nigdy później do nich nie
wróciłem. Nie dlatego, że przestałem
cenić. One po prostu za bardzo bolały,
wgryzały się we mnie od środka. Zrozumiałem, jak bardzo są smutne, ponure.
One już nie zmieniały świata. Nie kształtowały opinii. Wychowały, owszem, ale
wreszcie zakończyły swoją misję. Minął młodzieńczy patos, pozostał tylko
żal za czymś utraconym. Jeszcze długo,
długo wyrywał się ze mnie śpiew:
Dokąd teraz pójdę, kiedy nie istnieją
już narody / Zapomniany przez anioły,
porzucony w środku drogi/ Nie ma w kogo
wierzyć, nie ma kochać, nienawidzić
kogo / I nie dbają o mnie światy, martwy
zmierzch nad moją drogą.
W ubiegłym roku będąc na urlopie
w Kołobrzegu, przypadkiem zauważyłem
plakat festiwalu „Nadzieja”. Wszystkie
wspomnienia wróciły. Przyszedłem. Posłuchałem interpretacji tekstów mistrza
w wykonaniu Wojciecha Wysockiego
i Krzysztofa Globisza. Wystarczyło. Znalazłem raj. Raj bez granic.
I wreszcie wypadałoby napisać pointę tej historii. Trochę żałosnej, trochę
smutnej. Niewiele mam do dodania,
bo napisał ją sam Kaczmarski. A dokładnie brzmiała tak:
Nic już więcej z tego rymu nie wywiodę,/
Mimochodem układając cierpką pieśń./Po‑
cieszenie tylko dodam na osłodę, /Że w niej
drzemie mimochodem ważka treść:/Chwila
światła między wschodem a zachodem /Wo‑
bec której trudno tak po prostu przejść/ Mi‑
mochodem, mimochodem / Trudno tak
po prostu przejść.
Mimochodem… Mimochodem – Miasto
chmur, chwile szczęść.
Tomasz Męczyński
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Anna Trojanowska z synem Jackiem

Mama Jacka:
„starała się
brać na siebie
odpowiedzialność
za świat”

Anna Trojanowska-Kaczmarska – Portret syna

Oryginalne malarstwo, niebagatelny
wkład w teorię wychowania estetycznego
w Polsce. I jeszcze to dziwne zrządzenie
losu, że dała życie: Jackowi Kaczmarskiemu. Matka przeżyła syna o trzy lata.
Zmarła 17 maja 2007 roku w Warszawie.
Jej ojciec Stanisław Trojanowski był
pedagogiem o poglądach socjalistycznych, w latach trzydziestych działaczem
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Anna
po studiach plastycznych odbytych w latach pięćdziesiątych w Leningradzie i Kijowie zrobiła dyplom w warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych w roku 1958
i niebawem podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 203 na ulicy Sadowej (Skorupki) w Warszawie, gdzie uczyła siedem
lat. Wówczas to zarysował się jej dalszy
program życiowy, a była nim dwutorowość: twórczości malarskiej i pracy
pedagogiczno‑naukowej. Związała się
następnie z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie w roku 1968 uzyskała doktorat nauk humanistycznych. W latach
1970‒84 była wykładowcą w Zakładzie
Teorii Wychowania Estetycznego Wydziału Pedagogicznego. Tu, jako wynik nowatorskich badań nad ekspresją

plastyczną dzieci i młodzieży, powstały
jej dwie książki: „Dziecko i twórczość”
(1971) oraz „Dziecko i plastyka” (1983).
Także przekład fundamentalnej pracy
Herberta Reada „Wychowanie przez
sztukę” (1976).
Jej twórczość malarska też w pewnym
sensie rozwijała się dwutorowo. Jeden
nurt – chyba podstawowy – wywodził się
z postimpresjonizmu i ujawniał wielką
wrażliwość kolorystyczną. Była to wrażliwość na kolor światła obserwowany zawsze bezpośrednio w naturze. Drugi nurt
miał charakter ekspresjonistyczny. Ujawnił się nieco później i wiązał się z życiową
filozofią artystki. W nim Anna objawiała
się jako egzystencjalistka. Z jednej strony
postrzegała życie ludzkie jako dramat istnienia, ale z drugiej strony, używając słów
Sartre’a, starała się „brać na siebie odpowiedzialność za świat”. W jej przypadku
to branie odpowiedzialności wyrażało
się w pracy pedagogicznej. Traktowała
wychowanie dzieci i młodzieży przez
sztukę jako swą misję życiową.
W swych książkach, według własnego
określenia, badała ewolucję sztuki ludzkości odbitą w sztuce dziecka. To problem

mający poważne konsekwencje praktyczne. Chodzi o stwierdzenie, że pedagog może odwoływać się do sił, które potencjalnie tkwią w każdym z nas, gdyż są
właściwe rodzajowi ludzkiemu. Pedagog
może zatem pomóc dziecku włączyć się
w tradycję kultury nie drogą przyswojenia mu wiadomości o historii kultury
(co zresztą też jest oczywiście potrzebne),
lecz drogą rozbudzenia postawy twórczej.
Dlatego Anna Trojanowska była zdecydowaną zwolenniczką swobodnej ekspresji plastycznej dziecka.
Mimo że brała udział w różnych wystawach – krajowych i międzynarodowych – jej malarstwo miało charakter
prywatny. Malowała i rysowała właściwie tylko dla siebie. Myślę natomiast, że
malarstwo Anny w sposób niezamierzony miało wpływ na pieśni i teksty
poetyckie jej syna. I to zarówno poprzez
nurt ekspresjonistyczny, co wydaje się
bardziej oczywiste, jak i poprzez nurt,
który nazwałbym zapisem urody świata.
Myślę, że w większym stopniu wpłynęło na Jacka malarstwo matki niż ojca
– Janusza Kaczmarskiego – bardziej powściągliwe i refleksyjne.
Za najważniejszą swoją wystawę indywidualną uważała Anna „Zapis psychodramy” – zespół ekspresjonistycznych
rysunków pokazany pod koniec lat siedemdziesiątych w Galerii Współczesnej
na Rynku Starego Miasta w Warszawie.
Rysunki te powstały na marginesie terapeutycznych zajęć plastycznych prowadzonych przez Annę dla pacjentów
szpitala psychiatrycznego na ulicy Sobieskiego w Warszawie. W roku 1978
pojechała do Gorzowa Wielkopolskiego,
gdzie wykonała serię rysunków podczas
przedstawienia teatralnego, w którym
moja żona grała tytułową rolę, w sztuce
Stanisława Grochowiaka „Szalona Greta”.
Świetne rysunki Anny, jakie wówczas
powstały, są nader charakterystycznym
śladem widzenia przez nią życia jako
dramatu istnienia. Ostatnia jej wystawa
indywidualna, w której zorganizowaniu
miałem przyjemność uczestniczyć, odbyła się w roku 1986 w Galerii Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie.
Inaczej niż w malarstwie było w działalności pedagogicznej Anny Trojanowskiej i w związanej z nią pracy naukowej.
Tu świadomie dawała siebie innym. Manifestowała się w tej działalności ważna
część jej natury. Nie twierdzę, że była
to część lepsza niż w twórczości artystycznej, ale była to taka część, która
zawsze sprawia, że w relacjach ze światem stajemy się pełniejszymi ludźmi.
JACEK ANTONI ZIELIŃSKI
krytyk, malarz,
przyjaciel rodziny kaczmarskich

Portret Matki Felicji Trojanowskiej z d. Szlachtaub

Anna Trojanowska-Kaczmarska – portret Józi Rosińskiej, gosposi Dziadków
Jacka – Lato 1987 w Magdalence pod Warszawą.
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Krzysztof Nowak

Fot. Joanna Pruszyńska

Encore, jeszcze raz

Koncert, którego nagranie mamy przyjemność Państwu zaprezentować, odbył
się 24 lipca 2001 roku w kaplicy domu
studenckiego księży pallotynów w Arcueil. Miejsce to ma niemałe znaczenie dla
działalności artystycznej Jacka Kaczmarskiego. Występował on tam wielokrotnie. Arcueil było tradycyjnym miejscem
kontaktu Jacka z polonią we Francji.
Oczywiście Kaczmarski koncertował
na całym świecie (również po 1989 roku),
ale spośród scen zagranicznych jedynie
w Arcueil występował regularnie. Najbardziej znany z tych występów jest Kon‑
cert u księży pallotynów z grudnia 1988
roku. Został on zarejestrowany na wideo
i w latach 90. wielokrotnie emitowany
w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych w Polsce, zaś dwa lata temu opublikowany w zbiorczym wydaniu nagrań
wideo Jacka Kaczmarskiego pod tytułem
Scena to dziwna… Warto też wspomnieć,
że to właśnie u księży pallotynów miał
miejsce ostatni koncert Jacka Kaczmarskiego. 12 stycznia 2002 roku mający
już poważne problemy z głosem artysta
zaśpiewał głównie utwory z programu
Szukamy stajenki.
Encore, jeszcze raz to recital składający
się z piosenek z powstającego wówczas
programu Mimochodem oraz z utworów starszych. Kaczmarski zawsze dbał,
aby koncert miał pewien wspólny mianownik – tak jest też w tym przypadku.
Większość wykonywanych utworów artysta sam opatrzył komentarzem. Warto
jednak dodać kilka słów.
Rozpoczyna ten koncert Wróżba,
utwór napisany na początku lat 80.
i od początku grany rzadko. Wśród dalej
wykonywanych pieśni należy wymienić
tytułową Encore, jeszcze raz – Kaczmarski zapowiada tę piosenkę jako jeden
z najstarszych i chyba najlepszych swoich

utworów inspirowanych kulturą rosyjską. Piosenka odwołuje się do obrazu
Fiedotowa. Ciekawostką tyleż znaną
wielbicielom twórczości artysty, co intrygującą, jest fakt, że utwór napisany
został przez dwudziestoletniego poetę
nie jako refleksja po obejrzeniu obrazu,
a pod wrażeniem rozmowy z ojcem,
artystą-malarzem Januszem Kaczmarskim, który opisał go synowi. Utwór
poprzedzający Encore…, czyli Romans
historiozoficzno‑erotyczny… również
ma swoją ciekawą historię. Tak wspomina ją Alicja Delgas, towarzyszka życia Jacka Kaczmarskiego:
Jacek postanowił napisać go po wy‑
słuchaniu ukraińskiej piosenki, której
nauczyła mnie moja znajoma z Drohoby‑
cza, Oksana. Jej też zawdzięczam drobne
tłumaczenia, m.in. słów „ditko” – diabeł
czy „donia” – córka. Poza tym zawsze
podczas robienia kołdunów litewskich
słuchałam starych rosyjskich romansów.
Jacek kiedyś – pewnie targany swoistą
zazdrością artysty – zapowiedział, że on
to dopiero napisze romans… Podobnie
było z Encore… Wtedy babcia Jacka
celowo go podpuszczała mówiąc, że może
i tworzy ładne piosenki, ale czy stać go
na prawdziwy rosyjski romans?
Jak zapowiedział, tak zrobił. W tym
okresie Kaczmarski kilka miesięcy w roku
spędzał pracując w Australii. Sam artysta tak wspomina to w wywiadzie
udzielonym Agnieszce Kumor:
Ponieważ dużo jeżdżę, dużo czytam
i mam dużo zajęć związanych z moimi
dziećmi i zobowiązaniami osobistymi
z rodziną, przez siedem–osiem mie‑
sięcy w roku nie robię nic poza noto‑
waniem wrażeń swoich, a potem przez
cztery–pięć miesięcy siadam i dzień
po dniu przeglądam te notatki. Niektóre
ulegają rozwinięciu w piosenki, wiersze,

czy w prozę; na końcu muzyka, bo ona
służy mi wyłącznie jako pas transmi‑
syjny do odbiorców.
Z jednego z takich pobytów w Australii zadzwonił pewnego dnia do Ali
i oznajmił, że ma pomysł na piosenkę
o miłości na tle wielkich wydarzeń hi‑
storycznych. Przez niemal pół godziny
opowiadał jej treść, a gdy skończył, Alicja równie zachwycona co lekko przerażona, nieśmiało zapytała: Jacuś, czy
cały program będzie się składał tylko
z tej jednej piosenki? Bo ona chyba
z godzinę będzie trwała… Jacek lekko
się zmartwił, ale po chwili stwierdził,
że właśnie nie – jako piosenka historia ta będzie znacznie krótsza niż jako
opowieść. Ostatecznie utwór ma około
siedmiu minut i należy do najdłuższych
w repertuarze Kaczmarskiego.
Warte uwagi jest również wykonanie Naszej klasy. Piosenka śpiewana
jest z charakterystycznym dla ostatnich
dwóch–trzech lat działalności artystycznej Jacka zakończeniem – bez powtórzenia ostatniego wersu. Utwór urywa
się nagle, co podkreśla pewien zawarty
w nim smutek, refleksyjność, oddalenie
w czasie. W programie koncertu znalazły się też Wyschnięte strumienie. Warto
zwrócić na nie uwagę, jako że utwór
ten, znany z płyty Między nami, zdecydowanie zyskuje na ekspresji w wykonaniu solowym.
Główną część koncertu zamyka Ob‑
ława, nawiązująca do przewijającego się
przez cały występ wątku rosyjskiego oraz
symbolizująca powrót do korzeni – jest
to przecież pieśń, z którą (obok Przyby‑
cia tytanów) Kaczmarski rozpoczynał
swoją karierę publiczną. Na bis Ilu nas
w ciszy… – utwór idealny na wyciszenie
sali, na pożegnanie, stąd często wybierany przez artystę do tej roli.

-15%
promocja trwa od 27.07 do 03.08.2012.

Diabeł mój
Rozmowa z Marcinem Turskim

– Czy pamięta Pan moment, w którym po raz pierwszy usłyszał
Pan śpiewającego Jacka Kaczmarskiego? Jakie myśli Panu wówczas towarzyszyły?
– Tak – choć wstyd się przyznać – daty nie pamiętam. Myślę, że był
to rok 1980, koncert w Starej Prochowni. Wizytę na koncercie zawdzięczam mądrości moich profesorów. Trudny i ciekawy czas –
ciut po strajkach sierpniowych. A myśli – hmm, zełgałbym mówiąc, że jako 16 letni młodziak rozumiałem wszystko. Jacek nie
był wtedy o wiele starszy – dziś wiem, jak bardzo nas wyprzedzał
– Do dzisiaj Jacek Kaczmarski słuchany jest przez kilka pokoleń
Polaków. Co o tym – pana zdaniem – decyduje?
– Najpierw banalnie – uniwersalność ludzkich spraw, które Jacek
umiejętnie opisywał. Mniej banalnie (mam nadzieję) – jeśli posłuchać tekstów ze zrozumieniem, odkryjemy przewodnik po życiu.
Na ogół w tle jest historia (nowa i stara), mitologia grecka czy
skandynawska – a na pierwszym planie człowiek diabli czyśćcowy
i boski
– Czy ma Pan taką piosenkę, która jest dla Pana piosenką numer
1 z całego dorobku Jacka Kaczmarskiego? Dlaczego akurat
ta piosenka?
– Oj – tego się nie da zrobić. To nie problem wskazania tej pierwszej – to problem tych ulubionych odrzuconych. Czyli wskazania
numeru 1 – odmawiam. Ale wiem, o której myślę, że jest dla mnie
napisana (choć to nieprawda, ale myśleć przyjemnie) – Diabeł mój
– Dziękuję za rozmowę.
(jp)

NA WYBRANE
ALBUMY
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www.ecs.gda.pl

10
ECS powstało w Gdańsku w 2007 roku. Jest instytucją łączącą działalność naukową, kulturalną i edukacyjną
z nowoczesną placówką muzealną oraz archiwum
dokumentującym działania ruchów demokratycznych i wolnościowych w najnowszej
historii Polski i Europy.

ECS w liczbach

1

pierwsze w historii ogólnopolskie badania
socjologiczne, mające odpowiedzieć
na pytanie, co Polacy myślą o Solidarności

15
17
35
180
590
737
12 500
36 000
75 000

zrealizowanych filmów dokumentalnych

Sercem

nowego budynku ECS
– powstającego nieopodal Pomnika Poległych Stoczniowców
oraz historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej i Sali BHP,
gdzie 31 sierpnia 1980 roku Komitet Strajkowy podpisał porozumienie
z rządem PRL – będzie wystawa stała, dedykowana fenomenowi
Solidarności i zmianom, jakie dokonały się pod jej wpływem
w Europie Środkowo-Wschodniej.

wystaw czasowych

wydanych książek

zorganizowanych konferencji

projektów dla młodych

filmowych świadectw opozycjonistów

wydawnictw w zbiorach biblioteki

zgromadzonych archiwalnych zdjęć

zgromadzonych archiwalnych ulotek,
plakatów, dokumentów

185 000

osób odwiedziło wystawę „Drogi do Wolności”

Misja Europejskiego

Centrum Solidarności

Chcemy przyczynić się do tego, aby ideały ruchu Solidarność –
demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne, kultura dialogu –
zachowały swoją atrakcyjność i aktualność.
Chcemy zachować w pamięci Polaków i Europejczyków doświadczenie
Solidarności jako pokojowej europejskiej rewolucji, aby we wspólnocie
europejskich demokracji Solidarność była ważną częścią mitu
założycielskiego Europy.
Chcemy, aby Solidarność była źródłem inspiracji i nadziei dla tych,
którzy nie żyją w społeczeństwach otwartych i demokratycznych.

Piotr Kajetan Matczuk
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Kaczmarski a Mickiewicz?

Krzyczę to na koncertach!
Rozmowa z Kubą Blokeszem, laureatem VII edycji Festiwalu Nadzieja.

– Kiedy po raz pierwszy zetknąłeś się
z twórczością Jacka Kaczmarskiego?
– Dokładnie tego dnia nie pamiętam. Już
w 2005 roku podczas wojewódzkiego
etapu OKR-u śpiewałem Pana Kmicica,
a swój pierwszy pełnowymiarowy recital
złożyłem właśnie z piosenek J. K. Było
to w grudniu 2007 roku. Mogę śmiało
powiedzieć, że uczyłem się na Kaczmarskim całej sztuki interpretacji piosenki.
– Za co go cenisz najbardziej?
– Za upór. Za to, że przez blisko 30 lat
wytrwale, mimo wszelkich możliwych
dla poety przeciwności (cenzura, niezrozumienie, emigracja) sumiennie,
prawie codziennie produkował nowy
twór. Upór i konsekwencja opisywania
ludzi, ich moralnej i duchowej kondycji, niezłomność, z jaką to robił, jest
doprawdy godna uwagi.
– Jesteś artystą o znakomitym głosie,
mocnym i drapieżnym, ale ekspresji
chyba bliższej Adamowi Nowakowi
z Raz Dwa Trzy niż Jackowi Kaczmarskiemu – z pewnością wiele osób tak
Cię postrzega i tych analogii nie sposób nie dostrzec. Na ile interpretacyjnie w repertuarze wykonywanym przez
Ciebie na recitalach bliski Ci jest jednak Kaczmarski?
– To prawda, że Adam Nowak może się
ostatnimi czasy kojarzyć ze spokojnym,
łagodnym wyrażaniem swoich przemyśleń, ale proszę pamiętać wczesną
twórczość Raz Dwa Trzy (sprzed albumu z piosenkami Osieckiej). Tam
Nowak jest buntownikiem – na inny
sposób niż Kaczmarski, może mniej
stricte polityczny – ale bunt mu nie-

obcy. Ja w recitalach bardzo często
sięgam po ekspresyjne utwory Jacka
Kaczmarskiego takie jak Wojna Postu
z Karnawałem czy Krzyk, ale też staram się pokazywać tę bardziej liryczną
stronę, która często chowa się w cieniu
popularności Obławy i przynależnej
takiemu śpiewaniu ekspresji.
– Jacek Kaczmarski szerokiej publiczności znany jest z tekstów piętnujących
rzeczywistość komunistyczną lub odwołujących się do aktualnej sytuacji
politycznej Polski. Czy dzisiaj śpiewanie zbuntowanych piosenek o czasach
przejściowych i komunistach ma jeszcze sens?
– Staram się z całych sił, żeby unicestwić
jakoś ten bardzo błędny obraz twórczości Mistrza, jako monotematycznego
buntu przeciwko komunizmowi w Polsce. Każdy kto zdobędzie się na posłuchanie Murów, Obławy, czy Naszej
klasy więcej niźli tylko jako podkładu
muzycznego do czarnobiałych filmów
z protestów stoczniowców czy studentów,
spotka się z całym ogromem tematów
kompletnie abstrahujących od polityki.
Trudno godzić się z obrazem Kaczmarskiego jako autora hymnu „Polski
solidarnej”. Kaczmarski to ważny dla
polskiej kultury poeta, myśliciel, komentator historii na dużo głębszym poziomie niż to się pozornie może wydawać.
Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte,
piąte dno! – krzyczę to na koncertach
i jestem przekonany, że słuchacza odnajdują te pogłębione treści w piosenkach.
– Jaki jest Twój ulubiony utwór Jacka
Kaczmarskiego?

– Bardzo trudne pytanie. Myślę o piosenkach, które za każdym razem przenoszą mnie w inny świat i gdy się kończą, a ja wracam do siebie tu i teraz
to nie pozwalają mi o tej podróży zapomnieć: Epitafium dla Włodzimierza
Wysockiego, Rublow, Obława II, Zmar‑
twychwstanie Mandelsztama, Romans
historiozoficzno‑erotyczny […]
Są też takie dwie piosenki, które niezwykle cenię za warstwę filozoficzną:
Śniadanie z Bogiem i Powrót.
– Jak często słuchasz takiej muzyki?
– Ostatnio moje muzyczne plany idą
w trochę innym kierunku, więc słucham zgoła różnych od gitary klasycznej
dźwięków, ale nasłuchałem się w swoim
(wiem, dość krótkim) życiu Kaczmarskiego bardzo dużo. Zostałem nim nasączony i nieprędko wyschnę – mam
nadzieję.
– Powiedz w takim razie jeszcze parę
słów o Twoich przyszłych artystycznych planach.
– Cały czas grywam recitale piosenkarskie
w całym kraju. Sam z gitarą albo w towarzystwie Jaśka Kuska na instrumentach
klawiszowych, rzadziej w większym składzie. Dopełniam także autorski repertuar i rozpoczynam próby do koncertów
o innym charakterze muzycznym (bliżej
Erica Claptona i Stevie Ray Vaughana
niż Okudżawy i Brassensa). Blues od zawsze był moim wychowawcą na scenie,
to jemu chcę teraz oddać hołd. Wszystko
można śledzić na www.kubablokesz.pl.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Piotr Kajetan Matczuk

Nagroda im. Władysława Stasiaka
Kiedy po stanie wojennym Jacek Kaczmarski, absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, na emigracji
w Monachium grał nieformalny hymn
Solidarności – słynne Mury – Władysław Stasiak, student Uniwersytetu
Wrocławskiego, mury właśnie burzył.
Tworzył na uczelni komitety strajkowe,
redagował „Akces”, podziemne pismo
NZS. I słuchał Kaczmarskiego. Ale
Kaczmarskiego, barda Solidarności,
słuchali wtedy wszyscy.
Po latach przy twórczości Kaczmarskiego pozostali słuchacze bardziej
wymagający. Nie sposób jej bowiem
zrozumieć bez kulturowych kontekstów.
Pojawiają się odniesienia do antyku czy
ukochanej przez Stasiaka Trylogii. Postaci
z pieśni Kaczmarskiego to bohaterowie
uniwersalnej opowieści o roli jednostki
w historii. Poeta twierdził: Nic innego nie
robię, tylko opisuję na nowo hierarchię
spraw ważnych, ostatecznych. Refleksję
nad naturą ludzką snuł po mistrzowsku,

z subtelną ironią. Zmuszał odbiorcę
do wsłuchania się w słowo, w przekaz
zawarty w wyśpiewanych wersach. Drżał,
by wagi tego, co ma do powiedzenia, nie
przesłonił tani efekt. Minister Władysław
Stasiak, historyk z wykształcenia, płyt
Kaczmarskiego słuchał w gabinecie
i podczas jazdy samochodem. Podzielał przekonanie barda, że sztuka musi
być nośnikiem wartości. Z inicjatywy
organizatorów Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego Na‑
dzieja, odbywającego się od 2004 roku
w Kołobrzegu, a także Barbary Stasiak,
została ustanowiona Nagroda Specjalna
im. Władysława Stasiaka.
W tym roku na IX edycji Nadziei
przyznam po raz drugi Nagrodę Specjalną im. Władysława Stasiaka.
Pierwszym laureatem tej nagrody został podczas ubiegłorocznego festiwalu
Paweł Ruszkowski z Kościerzyny.
Barbara Stasiak

O Jacku Kaczmarskim często mówiło się, że był kontynuatorem
spuścizny polskich romantyków i jednym z największych talentów
literackich od czasów Adama Mickiewicza. I nie chodzi tu tylko
o próby naśladowań (np. Romantyczność – do sztambucha, Rechot
Słowackiego itp.) czy też o kwestie warsztatowe związane z mistrzowskimi kreacjami wierszy sylabicznych, sylabotonicznych, klasycznie rymowanych… Pomiędzy romantykami a Kaczmarskim znaleźć można cały szereg analogii (począwszy od życia prywatnego,
a na twórczości skończywszy) tak samo wyraźnych jak pomiędzy
komunistycznym PRL-em a ponurym romantyzmem naznaczonym piętnem zaborców.
W powszechnej świadomości istnieje stereotyp romantyzmu jako
epoki wierszy miłosnych; namiętnych wyznań wieszcza Adama
do kilku różnych kochanek, czy też bardziej platonicznych westchnień
Słowackiego do matki lub do kobiet przez niego zmyślonych. Nic
bardziej mylnego – choć oczywiście ów stereotyp nie jest bezpodstawny. Z dzisiejszej perspektywy romantyzm określić można mianem
epoki tragicznej i dramatycznej, a zarazem rubasznej, mistycznej
i uwikłanej w wielką politykę (i już w tym momencie wszystkie
te określenia bezsprzecznie kojarzą się z Kaczmarskim), epoki
powstania listopadowego, aresztowań, zsyłek na Sybir, pacyfikacji,
schyłku nadziei i symbolicznych Dziadów. Przede wszystkim była
to jednak epoka przełomu, zwiastującego podjęcie nierównej walki
o wolność, w której poeta wyniesiony został na piedestał i stał się
mimowolnie jej symbolem. Czy był to Gustawo‑Konrad, czy sam
Mickiewicz – pozostać może kwestią sporną.
A PRL był przecież nie mniej burzliwy. Poznański Czerwiec, Marzec ’68, krwawa pacyfikacja robotniczych protestów na Wybrzeżu,
brutalnie stłumione strajki w Radomiu i Ursusie, wreszcie Solidarność, stan wojenny… Wydarzenia dramatycznie zapisane na kartach
historii, czyniące tę epokę – w sposób de facto romantyczny – zjednoczoną przeciwko dawnemu zaborcy. Konspiracja, drukowanie ulotek na powielaczach, drugi i trzeci obieg, akcje społeczne, koncerty
podziemne… i znów poeta, będący symbolem tej walki. Jacek Kaczmarski przecież doskonale trafił w moment, bo choć znamienne Wy‑
rwij murom zęby krat miało mieć podtekst egzystencjalny, a nie polityczny, to stało się swoistym hymnem jednoczącym Polaków, jak
ongiś: tak nas powrócisz na Ojczyzny łono…
Zarówno Mickiewicz jak i Kaczmarski mocno byli zaangażowani
w sytuację polityczną kraju (mimo prawie dwustu lat różnicy – tak
bardzo podobną). Do dziś przecież jedną z bardziej wiarygodnych hipotez śmierci wieszcza – jak podaje Jarosław Marek Rymkiewicz – było otrucie go przez przeciwników politycznych. Obaj
niestety zmarli przedwcześnie. Jako twórcy, z niesamowitą precyzją, a zarazem pięknem właściwym lirycznym kreacjom opisywali
współczesną im rzeczywistość, odznaczając się zarazem talentem
obserwacyjnym i rzadkim typem wrażliwości. Po prostu nie mogli nie komentować tego, co się wokół nich działo! Zresztą – nie
tylko poetycko. Mickiewicz robił to jako wykładowca literatury słowiańskiej w Paryżu, a Kaczmarski jako dziennikarz Radia Wolna
Europa w Monachium. Obaj byli również na swój sposób przymusowymi emigrantami.
Czytając biografię Jacka Kaczmarskiego autorstwa Krzysztofa
Gajdy i różne dostępne rysy biograficzne Adama Mickiewicza, dodać też należy, że obaj uwielbiali kobiety i nie stronili od ich towarzystwa. Tylko w tzw. okresie rosyjskim naliczyłem dziewięć
płomiennych znajomości wieszcza, a przecież wiadomo także o kobietach z innych okresów jego twórczości. Nie bez przyczyny komentował to Kaczmarski w jednym ze swoich wierszy:
Tu wieszcz Adam dni szereg
Spędził w piekle rozterek;
Czy powstańcze zasilić ma jatki,
Czy – gdy żądza się perli
W romantycznej scenerii –
Wybrać raczej ramiona mężatki.
Jak było z Jackiem Kaczmarskim – odsyłam do innych źródeł.
Niemniej wszystkie romanse, oprócz kwestii prywatnych, które mnie
nie interesują, miały jeden bardzo konkretny, pozytywny wymiar.
Były przyczynkiem znakomitych inspiracji, dzięki nim powstawały
niesamowite wiersze. W obu przypadkach, bo obaj Panowie byli
przecież… romantykami!
O czym dziś napisałby Kaczmarski, a o czym Mickiewicz, gdyby
nagle dane było im przemówić? Jestem przekonany, że o tym samym!
O człowieku, jego słabościach i zmaganiach – ze sobą – i ze światem – niezależnie od tego, czy motywem nadrzędnym tych słabości
byłaby wielka polityka, czy też wielka miłość.
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O dyskografii Jacka Kaczmarskiego

Dorobek artystyczny Jacka Kaczmarskiego jest ogromny – obejmuje niemal
700 napisanych wierszy, z czego ponad
400 funkcjonuje w formie piosenek.
Ponieważ w latach 80. poeta nie miał
możliwości swobodnego wydawania
nagrań w Polsce, publikował za granicą,
często przypadkowo. Z powyższych
względów wydanie kompletnej dyskografii Kaczmarskiego było zadaniem
dość karkołomnym.
W 2003 r. Pomaton-EMI, wydawca
twórczości Jacka, postanowił uhonorować artystę zbiorowym wydaniem jego
dorobku. Zdecydowano się na przygotowanie dyskografii – kompletu albumów
opublikowanych przez artystę, zarówno
w kraju jak i za granicą. Na najwyższe
uznanie zasługuje zarówno sam pomysł,
jak i jego realizacja. Dzięki staraniom
wydawcy udało się opublikować boks
SYN MARNOTRAWNY, zawierający 22
płyty – 17 albumów wydanych w Polsce
oraz 4, które wcześniej pojawiły się tylko
za granicą. Całości dopełnia program
SZUKAMY STAJENKI – opublikowany
po raz pierwszy. Redakcją boksu oraz
przygotowaniem krótkich notek dotyczących wszystkich płyt zajął się Daniel
Wyszogrodzki.
SYN MARNOTRAWNY nie wyczerpuje
dorobku Jacka Kaczmarskiego, ale stał
się podstawą do stworzenia kompletnego

zbioru twórczości artysty. Aby uzyskać
taki zbiór, szkielet zawarty na 22 płytach
należało uzupełnić o utwory, które w tym
boksie się nie znalazły. Ku zaskoczeniu
nawet osób zaangażowanych w publikacje płyt Kaczmarskiego, okazało się,
że spełniających ten warunek piosenek
jest ponad 120. Wydawnictwo, mające
stanowić uzupełnienie SYNA MARNOTRAWNEGO, zatytułowano SUPLEMENT.
Jako że Jacek wiele swoich utworów,
zwłaszcza tzw. interwencyjnych, śpiewał tylko raz – na antenie Radia Wolna
Europa – było jasne, że właśnie o archiwum RWE trzeba się oprzeć podczas konstruowania SUPLEMENTU. Jako
słuchacz Kwadransów Jacka Kaczmarskiego w latach 80. wiedziałem, jakich
utworów należy tam szukać – jedynym
wyzwaniem stało się dotarcie do zbiorów. Dzięki dopełnieniu formalności
przez EMI Music, można było wykorzystać zasoby archiwum RWE, mieszczącego się w Polsce, w Archiwum
Dokumentacji Mechanicznej. Spośród
nagrań RWE wykorzystaliśmy łącznie
80 utworów, które zapełniły trzy płyty
SUPLEMENTU. Pozostałych kilkadziesiąt
brakujących piosenek udało się skompletować, po pierwsze, z archiwum
Polskiego Radia Wrocław, korzystając
z materiału zarejestrowanego podczas
dużej sesji nagraniowej w roku 2001,

Ramka nr 2:
ZE SCENY – najnowszy, 20-płytowy boks
z koncertami Jacka Kaczmarskiego
CD 1. Batory ’81
duje, że mimo niskiej jakości technicznej
Najstarszy koncert zamieszczony w tym bok- wydawca zdecydował się na dołączenie go
sie. Jest to też jeden z zaledwie kilku mate- do niniejszego boksu.
riałów pochodzących z wczesnego okresu
działalności artystycznej Jacka Kaczmar- CD 7 i 8. Wojna postu z karnawaskiego, występujących w dobrej jakości tech- łem – „Riviera”
nicznej. Koncert nigdy wcześniej nie ujrzał Koncertowa wersja programu uznawanego
światła dziennego.
przez wielu słuchaczy Jacka Kaczmarskiego
za największe artystyczne dokonanie Tria
CD 2 i 3. Koncert ’83
Kaczmarski-Gintrowski-Łapiński. Koncerty
Najdłuższy i najbardziej rozbudowany spo- Wojny… prezentowały nie tylko niezwykle
śród kilku zapisów koncertów Jacka Kacz- wysoki poziom artystyczny samych utwomarskiego w Paryżu, które, przemycone rów, ale także znakomitą formę artystów.
do Polski podczas stanu wojennego, tra- W związku z wydaniem studyjnego albumu
fiły do podziemnych wydawnictw. Na kon- zarejestrowane wersje koncertowe pozocert składają się aż 44 pieśni, w tym wszyst- stały nieopublikowane, a to właśnie one
kie utwory z programu Zbroja oraz liczne w najpełniejszy sposób prezentują walory
piosenki pochodzące z programów stworzo- programu. W celu stworzenia Słuchaczom
nych przez poetę wraz z Przemysławem Gin- jak najlepszych warunków do tego, by mogli
trowskim i Zbigniewem Łapińskim w Pol- poczuć niepowtarzalną atmosferę koncertów
sce przed wprowadzeniem stanu wojennego. Wojny postu z karnawałem, nagranie
prezentujemy bez montażu – bez wyciszania
CD 4 i 5. RPA Live
braw, ze wszystkimi naturalnymi przerwami
Republika Południowej Afryki to bodajże naj- między utworami.
bardziej egzotyczne z licznych miejsc na świecie, w których miały miejsce koncerty Jacka CD 9. Gitarą i piórem
Kaczmarskiego. Jest to jedyny znany koncert, Płyta składankowa, zawierająca fragmenty
podczas którego Jacek czyta słynne ongiś kilku krótszych sesji nagraniowych – przede
Wspomnienia niebieskiego mundurka – sa- wszystkim autorską audycję radiową Janusza
tyryczne teksty na temat milicyjnego apa- Deblessema z 1993 roku, a także pięć
ratu represji w PRL. Koncert zawiera ciekawe, utworów pochodzących z lat 70., z najstarszej
nieraz bardzo rozbudowane zapowiedzi, two- profesjonalnej sesji nagraniowej Jacka
rzące wraz ze śpiewanymi utworami pewną Kaczmarskiego. Kilka kolejnych piosenek
spójną opowieść, właściwą z reguły koncer- zaprezentowanych zostało ze względu
tom, na których śpiewany był program Jacka na niezwykle piękny i kreatywny akompaKaczmarskiego, a nie koncertom złożonym niament fortepianowy. Całości dopełniają
z piosenek zebranych.
trzy utwory nigdy wcześniej niepublikowane:
Akompaniator, Monachijskie buki oraz
CD 6. Pijany poeta, czyli Jacek
Iskry i łzy.
Kaczmarski inaczej
Możliwie najpełniejsza rekonstrukcja dru- CD 10 i 11. Kwestia odwagi
goobiegowych wydań legendarnej sesji na- Oficjalne, przedpremierowe wykonanie gograniowej z Monachium z października towego niemal programu Sarmatia. Bra1988 roku. Składa się nań 21 piosenek i je- wurowo zaśpiewany, jeden z najbardziej udaden utwór bonusowy. Już rozpoczynający nych koncertów duetu Kaczmarski-Łapiński.
płytę Blues o pustym stole ma istotny wpływ
na unikalny charakter całości. Jacek Kacz- CD 12 i 13. Koncert na XX-lecie
marski miał bowiem zwyczaj śpiewania tak Tytułowe dwudziestolecie to dwadzieścia
zwanych bluesów – improwizowanych utwo- lat działalności artystycznej Jacka Kaczmarrów, żartobliwie opisujących osoby obecne skiego. Sam koncert jest bardzo piękny, chyba
i zdarzenia mające miejsce na odbywającej najczystszy ze wszystkich koncertów Jacka
się imprezie, i śpiewanych ku uciesze zgro- Kaczmarskiego. Przemyślany repertuarowo,
madzonych słuchaczy. Bluesy stanowią więc fantastycznie zagrany, nagrany w doskonaprzykład ulotnych i niepowtarzalnych utwo- łej jakości technicznej. Należy też do trzech
rów, a zarazem świadectwo zręczności po- najdłuższych koncertów artysty (wszystkie
etyckiej Jacka Kaczmarskiego. Absolutna zamieszczone w boksie Ze sceny) – trwa
niepowtarzalność całego materiału powo- 2 godziny i 20 minut.

oraz, po drugie, z mojego prywatnego
archiwum, które powstawało sukcesywnie od wczesnych lat 80. Dodatkowo
w skład boksu weszła płyta z wierszami
pochodzącymi z pisanego przez artystę
w chorobie tomiku Tunel.
SYN MARNOTRAWNY i SUPLEMENT
wspólnie spełniają więc podstawowe
kryterium – stanowią zbiór wszystkich w zasadzie utworów Jacka Kaczmarskiego. Poza tym zestawem znalazły
się jednak dwa emigracyjne programy
artysty – ZBROJA oraz PRZEJŚCIE POLAKÓW PRZEZ MORZE CZERWONE.
Utwory z tych programów zawarte zostały wprawdzie w opublikowanych zestawieniach, ale rozproszone na kilku płytach. Ten brak udało się uzupełnić rok
później – w 2007 r., z okazji 50. rocznicy urodzin poety, do 29-płytowej dyskografii dołączył kolejny zestaw, tym razem zawierający 8 płyt. Oprócz dwóch
wspomnianych programów, w boksie
MAŁA ARKA NOEGO znalazł się program MIĘDZY NAMI w klasycznej wersji
solowej (na gitarę i głos), a także pięć
płyt zawierających Kwadranse Jacka
Kaczmarskiego z Radia Wolna Europa.
Znane wcześniej utwory zaprezentowano wraz z ciekawym, autorskim komentarzem, którym były oryginalnie
opatrzone podczas emisji. Razem SYN
MARNOTRAWNY, SUPLEMENT oraz
CD 14. Złota płyta „Krzyk”
Zapis koncertu, który odbył się jesienią 1999 r.
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie z okazji uzyskania przez program Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa Łapińskiego Krzyk statusu złotej płyty. Jest to bodajże przedostatni
wspólny występ Kaczmarskiego i Łapińskiego.
CD 15. Powtórka z Odysei
Koncert w warszawskiej Piwnicy pod Harendą – miejscu niemal kultowym dla wielbicieli twórczości Jacka Kaczmarskiego. Połowę występu zapełniły piosenki ze wspólnego
programu Kaczmarskiego i Łapińskiego Szukamy stajenki. Następnie artyści wykonali pięć „evergreenów” ze swojego wspólnego repertuaru.
CD 16. 20 (5) lat później
– suplement
Kolejny koncert z warszawskiej Piwnicy pod
Harendą. Jest to obok Wojny postu z karnawałem – „Riviera” opus magnum
całego 20-płytowego boksu koncertowego
Ze sceny. Pod względem poziomu artystycznego, jest to jeden z najlepszych występów
Jacka Kaczmarskiego w całej jego karierze.
CD 17. Radio Wrocław
– suplement
Materiał zarejestrowany podczas sesji nagraniowej, która miała miejsce na przełomie
czerwca i lipca 2001 roku w Dużym Studiu
Polskiego Radia Wrocław. Zarejestrowano
wówczas niemal 90 utworów, od pierwszych
piosenek jak Ballada o istotkach, aż po najpóźniejsze, z lat 90. Sesja wrocławska posłużyła
do publikacji kilku płyt okolicznościowych.
Tu prezentujemy 30 spośród niepublikowanych wcześniej utworów z tej sesji.
CD 18 i 19. Komedia ludzka
Zapis koncertu, który odbył się w Tarnowie 12 października 2001 roku w ramach
V Festiwalu Komedii TaliA. Jest to – nie licząc koncertów z programem Mimochodem – ostatni zarejestrowany pełnowymiarowy koncert Jacka Kaczmarskiego.
CD 20. Mimochodem – suplement
Uzupełnienie sesji nagraniowej programu
Mimochodem, zarejestrowanej w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki
Osieckiej w Warszawie. Mimo że koncert
zorganizowany był w celu zarejestrowania
programu, poeta, który przyzwyczaił swoich słuchaczy do występów trwających niekiedy ponad dwie godziny, nie chciał, by tym
razem czuli się oni zawiedzeni. Stąd suplement, czyli utwory zarejestrowane po wykonaniu przez Kaczmarskiego programu
Mimochodem.

MAŁA ARKA NOEGO zostały scalone
w jedno duże, 37-płytowe wydawnictwo, zatytułowane ARKA NOEGO.
Publikacja każdego z trzech wymienionych wyżej wielopłytowych wydawnictw, a tym bardziej ich zbiorcze wydanie w ARCE NOEGO, nawet wśród
stałych słuchaczy Jacka Kaczmarskiego
wywoływała przekonanie, że oto mają
do czynienia z wydawnictwem kompletnym. Jednak opisana wyżej historia budowania tej pięknej dyskografii artysty,
a także klucz i logika działania, na uboczu pozostawiły cały szereg istniejących
koncertowych sesji nagraniowych.
Po zbiorczych wydaniach pełnej dyskografii Jacka Kaczmarskiego przyszła
więc pora na najcenniejsze, niewydane
jeszcze materiały. W skład wydawnictwa ZE SCENY weszło 20 płyt. Mieści
się w nim 13 koncertów, pochodzących
z lat 1981–2001, oraz zbiór materiałów
dodatkowych. Oprócz wyjątkowej wartości artystycznej, prezentowany materiał charakteryzuje się też świetną
jakością techniczną – aż 9 spośród koncertów nagranych zostało cyfrowo. Dotąd niepublikowane, materiały te stanowią bezcenny element kolekcji znawcy
i wielbiciela twórczości Jacka Kaczmarskiego, zaś ze względu na przekrojowy
charakter i wybitną jakość wykonań,
mogą stanowić doskonały wybór dla
każdego, kto chciałby rozpocząć swoją
przygodę z twórczością tego artysty.
Boks ZE SCENY miał premierę niewiele
ponad miesiąc temu, 19 czerwca 2012 r.

Aktualnie dyskografia Jacka Kaczmarskiego zawiera łącznie 62 płyty.
Oprócz czterech wymienionych wyżej
boksów, wydane zostały: KONCERT ’97,
ŚWIADECTWO oraz ENCORE, JESZCZE
RAZ. KONCERT ’97 – dwupłytowy album, zawierający miks sesji koncertowych Jacka Kaczmarskiego z 1997 roku,
ŚWIADECTWO – jednopłytowy album
studyjny Jacka Kaczmarskiego, wydany
w dwa lata po śmierci artysty, ENCORE,
JESZCZE RAZ – dwupłytowy album
koncertowy zawierający materiał zarejestrowany w Paryżu latem 2001 roku.
Porządkując dyskografię Jacka Kaczmarskiego, nie sposób nie wspomnieć
o zawierającym 5 płyt DVD boksie SCENA
TO DZIWNA, w którym zamieszczono
niemal całość materiałów wideo artysty, dostępnych w jakości kwalifikującej do publikacji. Dzięki połączeniu nagrań unikatowych, nagrań z różnych
lat i nagrań całych koncertów, materiał daje przekrój niezwykłego zjawiska, jakim były koncerty Jacka, a także,
przynajmniej w jakimś stopniu, pozwoli
odbiorcy poczuć atmosferę tych koncertów. Dwa najważniejsze wydarzenia artystyczne związane z karierą publiczną
Jacka Kaczmarskiego to niewątpliwie
LIVE i WOJNA POSTU Z KARNAWAŁEM.
Nagrania wideo obu z tych koncertów
zostały zaprezentowane w całości.
Krzysztof Nowak
pomysłodawca i redaktor wydań
zbiorowych twórczości
Jacka Kaczmarskiego
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Klimatyczny
trakcie pobytu proponujemyKołobrzeg
roterapi´, ﬁzykoterapi´,
Kołobrzeg to jedyny dobry kierunek.
Nie ma na bałtyckim wybrzeżu równie
klimatycznego miejsca. Spragnionym słońca
i wypoczynku dajemy gwarancję udanego
urlopu. Uzdrowisko to nie tylko kilometry
plaż, promenada, park nadmorski. Od wielu
lat Kołobrzeg nosi też miano Miasta Kultury.
Na to hasło składają się koncerty, festiwale,

sa˝ klasyczny, tlenoterapi´.
nadto mo˝na skorzystaç
slug salonu fryzjerskiego.

spektakle, wystawy. Wydarzenia kulturalne
przyciągają wiernych miłośników twórczości
Jacka Kaczmarskiego czy Zbigniewa Herberta.
Ostatnim z nowych wydarzeń, choć
mającym już stałych odbiorców
jest RCK Pro Jazz Festiwal.
Kołobrzeg to także dobry klimat dla
młodych twórców. Już po raz ósmy

gościmy uczestników Europejskich
Warsztatów Muzycznych i Letnich
Warsztatów Orkiestrowych.
Warto więc przyjechać do Kołobrzegu
by w malowniczej scenerii wysłuchać
Kasi Stankowskiej czy Krystyny Prońko.
Zapraszamy do Kołobrzegu
nie tylko po słońce!
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Powiat Kołobrzeski to niesamowite miejsce, które corocznie przyjmuje
gości z terytorium całej Polski, ale także licznych turystów z zagranicy.
Atrakcje, które oferuje Powiat Kołobrzeski zostały głównie stworzone przez
przyrodę. Naczelne miejsce zajmuje oczywiście Morze Bałtyckie, które
kształtuje przepiękną aurę naszego regionu. Następnie priorytetowo należy
wymienić cenioną przez wędkarzy rzekę Parsętę oraz nadparsęckie lasy,
będące zarówno atrakcyjnymi terenami łowieckimi, jak i miejscem zlotów i
spotkań hobbystycznych.
Czynnikiem promującym walory środowiska Kołobrzegu i okolicznych gmin
oraz określającym wyraźne zasady bezpiecznego i skutecznego ich rozwoju –
jest europejski system obszarów chronionych Natura 2000. To europejska
sieć obszarów kluczowych, utworzonych dla zachowania najbardziej
zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków flory i fauny,
reprezentatywnych dla Europy, w tym także dla Powiatu Kołobrzeskiego.
Wielkim skarbem, którym szczyci się Powiat Kołobrzeski jest jego
fenomenalny mikroklimat, uzdrawiające źródła solankowe, złoża borowiny,
morski aerozol bogaty w cząsteczki jodu, chloru, soli i bromu. Za
najważniejsze miejscowości wypoczynkowe w powiecie uznawane są:
Kołobrzeg, Dźwirzyno, Grzybowo i Ustronie Morskie. Dlatego w tych
miejscach znajdują się hotele o podwyższonym standardzie, oferujące dobrze
wyposażone, eleganckie pokoje i apartamenty, duże sale konferencyjne,
siłownie, baseny i oferty wellness & spa.
Zachęcam Państwa, by czas w Powiecie Kołobrzeskim spędzać również
kulturalnie. "Stolica" Powiatu, którą jest Kołobrzeg, oferuje bogaty i
różnorodny repertuar koncertów, spektakli, wernisaży, wystaw i imprez,
wspaniale dopełniających każdy urlop. Zarówno entuzjaści jazzu i fani muzyki
klubowej znajdą u nas coś dla siebie.
Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia Powiatu Kołobrzeskiego.
Starosta Kołobrzeski
Tomasz Tamborski
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,
Idziemy razem labiryntem sciezek,
,
Gdzie jeden koniec wiele ma poczatkow,
,
Bo caly z Twoich utkany zamierzen...
Nalezysz do mnie, do Ciebie naleze,
I Tobie wierze...
,
J.Kaczmarski
,
“Wyznanie Kalifa, czyli o mocy basni”

Wspieramy romantyczne dusze
silnych kobiet i wra¿liwych mê¿czyzn

HOTEL&SPA
Hotel Zdrojowy Pro-Vita***

ul.T.Koœciuszki 17, 78-100 Ko³obrzeg
tel. 94 355 4000/94 355 4100
recepcja@hotelprovita.pl

www.hotelprovita.pl

