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Niechwrócą
ptaki klepaki

– Po kilku miesiącach powra-
casz do Krakowa, tym razem
do Nowohuckiego Centrum
Kultury, z recitalem piosenek
francuskich. Na grudniowy
w Teatrze im. J. Słowackiego
biletów zabrakło bardzo szyb-
ko. A ci, którzy przyszli, byli
zachwyceni...
–Odpaździernikadałemjuż

78 recitali. I gdybyśmnie zapy-
tał, który z moich wszystkich
programówchciałbymśpiewać
do końca życia, to bym powie-
dział, żewłaśnie ten.
– Wiem – najmłodsze dziecko
kocha się najbardziej...
– To nie ten przypadek.

Tak ów francuski recital prze-
żywam, tak mnie ta muzyka
niesie, tak świetnie jest od-
bierany – po prostu jest coś
takiego w tych piosenkach,
którychwiększośćwykonaw-
ców już fruwa w niebie poza
Aznavourem i najmłodszym
w tym gronie – Garou.Wręcz
czuję, jak te piosenki dojrze-
wają na scenie i myślę, że
publiczność dostrzega, że się
na nichwychowałem, o czym
wspominam w książeczce
do płyty. To, jak już kiedyś po-
wiedziałem, piosenki wszech
czasów.
– A zarazem odpowiadają
na tęsknotę za piosenkami
melodyjnymi, pięknymi...
– I odbiorcy, w większości

przecieżnieznającyfrancuskie-
go,mogą–dziękitłumaczeniem
Wojciecha Młynarskiego – po-
słuchać ich po polsku i dowie-
dzieć się, o czym niegdyś śpie-
wali: Piaf, Aznavour, Becaud,
Brassens,Montand,Trenet.

– Po nagraniu płyty, po miesią-
cach spotkań z publicznością
coś byś w tych interpreta-
cjach zmienił?
–Pierwszyrazniczego.Oczy-

wiście,zrecitaluwypadłokilka
piosnek nagranych na tych
dwóchpłytach, bobyłbyzadłu-
gi.Nabieramnatomiastnarasta-
jącejochoty,bynagraćteżczęść
drugą.Oczywiście,nieodrazu,
ale po albumie z repertuarem
premierowym.
– Coś więcej powiesz na jej te-
mat?
–To efekt mojej współpracy

zWojciechemMłynarskim. Ja
zbieramkompozycjeodjednych
kompozytorów,Wojtek popro-
siłonieinnych.Amatakąmeto-
dę, że dostaje muzykę, pisze

doniejtekst,poczymdajetemu
kompozytorowi inne słowa,
oczekując na muzykę. W ten
sposóbpowstajądwiepiosenki...
– Kiedy premiera?
– W 2013, gdy tradycyjnie

po dwóch latach pożegnam się
z recitalemobecnym.
– Jakieś nazwiska twórców już
możesz podać?
– Na pewno będzie muzyka

WojciechaBorkowskiego,zktó-
rym owocnie współpracuję
odwielu lat, i obecnego namo-
ichostatnichpłytachgitarzysty
Pawła Stankiewicza, i pewnie
Piotra Rubika, Włodzimierza
Korcza. Myślę, że również
Seweryna Krajewskiego. I kil-
ku innych. Na pewno o kompo-
zytorówdziś łatwiej niż o auto-
rów tekstów...
– Następców Osieckiej, Kofty,
Kreczmara rzeczywiście nie
widać...
– Dlatego tak się cieszę, że

WojciechMłynarski jest wciąż
w świetnej formie i napisze dla
mnieautorskąpłytę.Amamjuż
pomysłnakolejną.Alezawcześ-
nie, bygoujawniać.
– Kiedyś wspominałeś o pio-
senkach Franka Sinatry...
–Icorazbardziejwiem,żeto

chybaniedlamnie.Przeholowa-
łemz tymmarzeniem.
– Wystąpisz w NCK nie sam.
–Takjakpoprzednioz4–oso-

bowymzespołem.

MichałBajorwystąpi16kwietnia
o godz. 19 w auli Nowohuckiego
Centrum Kultury. Bilety: NCK,
www.ticketpro.pl, Empik.

Te piosenkimógłbym
śpiewać całe życie
MUZYKA.MICHAŁBAJORo recitalu „OdPiaf doGarou”

Rozmawiał
WACŁAW KRUPIŃSKI

– Mamy tu stare zabawki
z Emausu. Najcenniejsze po-
chodzązkońcaXIXwieku–po-
kazywałnamnaodtworzonym
tradycyjnym kramie Maciej
Twaróg, kierujący oddziałem
MuzeumHistorycznegoMiasta
Krakowa–DomZwierzyniecki.
Zgromadzono na wysta-

wie drewniane ptaki „klepa-
ki”, pukawki, siekierki czy
drzewka życia: na podstawce
patyk zwetkniętymi listkami
iumocowanymnagórzeptasz-

kiem. I jeszcze np. dzwonki,
które robiły hałas, budząc
do życia. Obok zabawek – od-
pustowe dewocjonalia.
–Terazdominujechińszczy-

znaiplastik.Atojestzaprzecze-
niemEmausu–utyskujeMaciej
Twaróg. Jak zapowiada, w od-
powiedzinato,odprzyszłegoro-
kumuzeumchcewrócićdokon-
kursu, który urządzono tylko
raz,w1976roku–nanajciekaw-
szązabawkęemausowąikram.
Wczoraj do tradycyjnych

zabawek przekonywano naj-
młodszych. Na całodniowych
warsztatachdla dzieci zAnną
Malik samemu malowało się
drewnianezabawki,wzorowa-
nena tychzdawnychodpusto-
wych kramów.

MAŁGORZATA MROWIEC

Młodzi Hiszpanie
poznali historię AK

Młodzi Hiszpanie byli przez
kilka dni gośćmiMuzeumAr-
mii Krajowej. Zwiedzali ek-
spozycje muzeum, a w Zako-
panem spotkali się z żołnie-
rzem AK, porucznikiem Sta-
nisławem Szlagorem, który
opowiedział imo czasach oku-
pacji niemieckiej i losach
AK-owców w PRL-u. Z kolei
Robert Springwald, historyk
zMuzeumAK,mówił imm.in.
o stanie wojennym i działal-
ności „Solidarności”. Hiszpa-
nie mogli się też przekonać
(podczas wycieczki krajo-
znawczej po Podhalu, Orawie
i Spiszu), jak przez ostatnie
kilkaset lat egzystowały obok
siebie trzy grupy etniczne: gó-
rale podhalańscy, orawscy
i Spiszacy.Młodzież zHiszpa-

nii odwiedziła równieżMuze-
um Auschwitz-Birkenau,
a w Instytucie Cervantesa
miała okazje spotkać się zmło-
dymi Polakami.
– Stowarzyszenie APTCE

prowadzi działalność eduka-
cyjną i wychowawczą wśród
uczniów hiszpańskich szkół
średnich. Jednym z zakłada-
nych celów jest propagowanie
wiedzy o zbrodniach niemie-
ckich i sowieckich w Europie
Środkowo-Wschodniej, takma-
ło znanych wśród mieszkań-
ców Europy Zachodniej – mó-
wi Robert Springwald.
Stowarzyszenie powstało

w Hiszpanii, by nawiązywać
więzi między fundacjami, in-
stytucjami europejskimi i or-
ganizacjami pozarządowymi
oraz promować projekty, któ-
re umożliwiają dostęp do kul-
tury europejskiej jaknajwięk-
szej liczbie młodych ludzi,
napoczątek zHiszpanii, Fran-
cji i Polski.

INICJATYWA.Młodzież zHi-
szpanii, zrzeszonawStowarzy-
szeniudlaTradycji i KulturyEu-
ropejskiej (APTCE), podczaswi-
zytym.in.wKrakowiepozna-
wałahistorięArmiiKrajowej.
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ŚMIGUS-DYNGUS

Pannę skropić i wysmagać

Wczoraj, na zakończenieTargówWielkanocnychnaRynku, zagościli tamm.in. rycerze, którzy
walczyli o damę i pokazywali, jakwminionychwiekach obchodzonoLanyPoniedziałek. –Trady-
cja zmieniała sięw ciągu stuleci. Rycerz tylko pokrapiał (nie oblewał) pannęwodą.Kiedyś też
smagało się dziewczętawitkamiwierzbowymi ponogach. Te, które nie zostały pokropione lub
wysmagane –mogły się czuć urażone, jak i zaniepokojone, bo oznaczało to, że niemanimi zainte-
resowania ze strony kawalerów –wyjaśnia Paweł Starzyński, założyciel tworzącego sięwłaśnie
amatorskiegoTeatruŻywejHistorii, który przygotował przedstawienie.
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PAMIĘĆ.Krakowianieodwie-
dzającyEmausnaSalwatorze
zaglądaliwczorajrównieżdoDo-
muZwierzynieckiego,gdziemoż-
nasięterazprzenieśćwczasie
izobaczyć, jakodpustwyglą-
dałprzedstulaty.

DZIŚ – 10 KWIETNIA 
WE WTOREK
»WykładJaninyBroczkowskiej
„Modernizmwmalarstwiepol-
skim”;godz.11,DomKultury„Pod-
górze”(ul.Sokolska13).» Filmowy
KlubHistoryczny:projekcjafilmu
dokumentalnegopt.„Oskarżenie”
wreżyseriiGrzegorzaBrauna;
godz.18,ŚródmiejskiOśrodekKul-
tury(ul.Mikołajska2).» Dyskusyj-
nyKlubKsiążki:MarlenadeBlasi
„SmakipołudniowejItalii”–godz.
18.30,KlubKuźniaOśrodkaKultury
im.C.K.Norwida(os.ZłotyWiek
14).» KlubInternetowy„Strych”,
wgodz.15–21,Klub„Strych”(ul.
Masarska14).» „Jazzinfocus”
–wystawafotografiiBogdana
Chmury;KlubDziennikarzy„Pod
Gruszką”(ul.Szczepańska1).» Ko-
łoGierPlanszowych–rozgrywki
wewspółczesnegryplanszowe:
negocjacyjne,familijne,strategicz-
ne,historyczne,godz.16–21.30,
Klub„Strych”(ul.Masarska14).
» Koncertwwykonaniudyplo-
mantówPSM IIstopniaim.M.Kar-
łowiczawKrakowie.Wprogramie
m.in.Paganini,Brahms,Mozart,
Bach;godz.18,KlubDziennikarzy
„PodGruszką”(ul.Szczepańska1).
» Otwartewarsztatyrękodzieła
artystycznego.Wprogramie:kora-
lenaręcznieplecionymsznurku.
ProwadzenieKrystynaDrożdżow-
ska;godz.17,OśrodekKulturyim.
Norwida(os.Górali5).

JUTRO – 11 KWIETNIA 
W ŚRODĘ 
»SeanszMaluszkiemwKinie
StudyjnymSfinks,godz.11.30
(osiedleGórali5)–projekcjafilmu
„ZakochanyGoethe”(melodramat,
Niemcy2010,reż.P.Stolzl).Seanse
skierowanesądorodzicówmałych
dzieci–półmrok,ściszonydźwięk
nasali,przewijak,możliwośćopieki
naddziećmiwwieku1,5–4lata.
» SpotkaniazBiblią:„AkkoiHaj-
fa”.Prowadzenie:drMariaKantor;
godz.17,KlubInteligencjiKatoli-
ckiej(ul.Sienna5).» 500słów
naminutę–kursszybkiegoczyta-
nia.Prowadzenie:RafałDąbrowski;
godz.17,EmpikKraków(Rynek
Główny5).Wstępwolny.»War-
sztatysztukatorskie:odlewanie
form.ProwadzenieIgaPauliczek;
godz.17.30,DomKultury„Podgó-
rze”(ul.Sokolska13).» Wykład
otwartywramachwarsztatówli-
terackich:drMarekKarwala„Czy
lirykadasięzamknąćwramy?Ojej
geneologicznychuwarunkowa-
niach”;godz.18,ŚródmiejskiOśro-
dekKultury(ul.Mikołajska2).
Wstępwolny.» SpotkanieKlubu
KartonowegoLajkonika;godz.
18,DomKultury„Podgórze”(ul.So-
kolska13).»KrakowskaWitryna
Fotograficzna:prezentacjanaj-
lepszychfotografii ifotoreporte-
rówzokazji5.rocznicypowstania
KWF;godz.18,KlubDziennikarzy
„PodGruszką”(ul.Szczepańska1).
»Koncertcharytatywnynarzecz
bezdomnychzwierząt,podopiecz-
nychKrakowskiegoTowarzystwa
OpiekinadZwierzętami.Wystąpią:
BeataRybotycka,GrzegorzTur-
nau,TomaszStańko,LeszekMoż-
dżer,JerzyPołomskiiJanuszSent,
kwartetsmyczkowyConvivium;
godz.19,FilharmoniaKrakowska
(ul.Zwierzyniecka1).»Koncert
chóru„TheSt.MonansCommuni-
tyChoir”(Szkocja);godz.19,Klub
MuzykiWspółczesnej„Malwa”(ul.
DobregoPasterza6).Wstępwolny.

(PSZ)
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