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TO¯SAMO�CI

od tych utworów i wykonawców, z którymi
jest siê emocjonalnie mocno zwi¹zanym,
lepiej od bardziej neutralnych, wrêcz obo-
jêtnych. To pozwala kszta³towaæ warsztat,
wypracowuje dystans do w³asnego wyko-
nania, zatem mówi³am sobie: �wyluzuj�,
nim zabiorê siê do mojego ukochanego
Portis Heads... St¹d staram siê trzymaæ w cu-
glach moje ci¹goty improwizatorskie �
zwierza siê Ania.

Pod koniec listopada w Warszawie
w TVP odby³ siê specjalny przegl¹d wyty-
powanych osób niepe³nosprawnych, maj¹-
cy wy³oniæ trójkê najlepszych i najoryginal-
niejszych, która od marca pojawi siê na an-
tenie publicznej telewizji w roli prezenterów
i dziennikarzy w zwi¹zku z trwaj¹cym
Europejskim Rokiem Osób Niepe³nospraw-
nych, odbywaj¹cym siê tak¿e w naszym
kraju pod patronatem Unii Europejskiej.
Zaproszona do udzia³u A. Rossa poradzi³a
sobie znakomicie, jako jedyna osoba nie-
widz¹ca znalaz³a siê bowiem w sze�ciooso-
bowym gronie �cis³ych finalistów, z których
ostatecznie rekrutowaæ siê bêd¹ reprezen-
tanci tego �rodowiska na ogólnopolskiej an-
tenie. Jej szanse na zwyciêstwo nale¿y
obiektywnie oceniæ jako wysokie. Czy zo-
baczymy j¹ na srebrnym ekranie? Przeko-
namy siê o tym dos³ownie za kilka tygodni.
Je�li tak � bêdzie to kolejne wcielenie jej
bogatej osobowo�ci, a zarazem kolejny krok
na drodze poszukiwania w³asnej to¿samo-
�ci i miejsca w ¿yciu. Dzi� traktuje to jako
jeszcze jeden eksperyment, a za jaki� czas �
kto wie? � czy nie bêdzie on pocz¹tkiem
czego� zupe³nie nowego. Sk³onny by³bym
zaakceptowaæ to kolejne rozdro¿e pod jed-
nym jedynym warunkiem: ¿e zyskuj¹c te-
lewizyjn¹ �personê� nie stracimy oryginal-
nej wokalistki i kompozytorki...

Z przypadkowej wizyty w Grudzi¹-
dzu narodzi³ siê ca³y ci¹g nieprzewidzia-
nych zdarzeñ: zwyciêstwo w Bytomiu
Odrzañskim, casting na Woronicza
z ciekawymi perspektywami zawodo-
wymi, wystêp na gali laureatów
OPTAN-u w warszawskim Teatrze Ma-
³ym, w gronie gwiazd polskiej estrady.
I to wszystko w ci¹gu zaledwie czterech
miesiêcy!

Za tymi zdarzeniami stoi jednak
wytê¿ona praca, niew¹tpliwy talent i bez-
kompromisowo�æ. Je�li tylko Anna Rossa
nie ulegnie przemo¿nej presji pierwszych
sukcesów i nie popadnie w manierê, to
mo¿emy zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e
ma szansê staæ siê artystyczn¹ osobowo-
�ci¹ du¿ej klasy i szerokich mo¿liwo�ci.
Czy j¹ wykorzysta � czas poka¿e...

Roman Radoszewski
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Inauguracyjny koncert
"Teatru ¯ycia" w Warszawie
W przed�wi¹tecznym nastroju, 13 grudnia 2002 r., co symptomatyczne �
w kilkana�cie dos³ownie minut od zakoñczenia fina³u naszych negocjacji

z Uni¹ Europejsk¹, w Teatrze Ma³ym na warszawskiej ��cianie wschod-
niej� rozpocz¹³ siê pierwszy z planowanych cyklicznie koncertów �Teatru

¯ycia� � inicjatywy integracyjnej powsta³ej na bazie Ogólnopolskiego
Przegl¹du Twórczo�ci Artystycznej Niepe³nosprawnych OPTAN,
organizowanego z powodzeniem od piêciu ju¿ lat w Grudzi¹dzu.

Na koncercie, prowadzonym
przez � trzeba¿ trafu! � soleni-
zantkê, Zofiê Czernick¹

i Stanis³awa Jasku³kê, pojawili siê
zarówno arty�ci profesjonalni, kon-
sekwentnie i honorowo popieraj¹cy
ideê integracji, jak i laureaci kolejnych
edycji OPTAN-u. Na widowni zasiedli
za� wraz z licznymi grupami m³odzie¿y
ci, którzy w tê ideê w³¹czaj¹ siê czynnie, ser-
cem, umys³em i inwencj¹ ju¿ od wielu lat �
jak Tadeusz Wo�niak, czy Ernest Bryll, a tak-
¿e rodzina �p. biskupa Jana Chrapka, patro-
na �Teatru ¯ycia�.

Pierwsze takty pad³y ze sceny tego pi¹t-
kowego wieczoru za spraw¹ Ewy Bem, któ-
ra piosenkami �Ca³y �wiat� (z w³asnym tek-
stem), czy te¿ �Wszystkiego najlepszego� ze
swej najnowszej p³yty, rozko³ysa³a widow-
niê i wprowadzi³a radosny nastrój, który to-
warzyszy³ uczestnikom ju¿ do koñca. Zaraz
po znakomitej piosenkarce i przewodnicz¹-
cej jury programu TVN �Droga do gwiazd�
na estradzie pojawi³ siê � z ekstrawaganc-
kim warkoczykiem � Krzysztof Sa³apa
z Komorowa, któremu wcze�niej nie uda³o
siê nigdy dojechaæ do Grudzi¹dza, ale tu
w Warszawie, swoimi interpretacjami s³yn-
nego przeboju Celine Dion z filmu �Titanic�
oraz piosenki �Don�t Speak� dowiód³, ¿e
mia³by na OPTAN-ie szanse na miejsce na
podium. Marta Tomczyñska, podobnie jak
na ubieg³orocznym OPTAN-ie, urokliwie
wykona³a piosenki �Wró¿ka� i �Reme-
dium�, Ryszard Sworowski �Wakacje
z blondynk¹� i �Jej portret�, a Karolina
Perdek, zdobywczyni I miejsca na ostat-
nim Przegl¹dzie � �Wiosenn¹ muzykê�
i �Sama nie wiem�.

Nie tylko piosenka by³a jednak mocnym
akcentem tego koncertu � Andrzej Chutkow-
ski, recytuj¹cy �Odpowied�� Hemara, czy
Ireneusz Betlewicz, podwójny laureat
OPTAN-u 2002 (w dziedzinie plastyki

i poezji), prezentuj¹cy dwie swoje, jak zwy-
kle celne jak grom z jasnego nieba �minia-
turki egzystencjalne�, sprawili, ¿e i w dzie-
dzinie s³owa by³ to wieczór pe³en prze¿yæ
i niespodzianek.

Otó¿ to � do niespodzianek przyzwy-
czai³a nas ju¿ na wystêpach we wrze�niu
w Grudzi¹dzu katowiczanka Anna
Rossa, tak¿e tym razem zaskoczy³a doj-
rza³ym, niemal ascetycznym, a przecie¿
poruszaj¹cym wra¿liwe struny w³asnym
opracowaniem oryginalnego, ³aciñskiego
tekstu psalmu XII z �Psa³terza Dawido-
wego�, a dla kontrastu � piosenk¹ �No-
bodys wife�, tym razem z dynamicznym
akompaniamentem fortepianowym.

Kolejny go�æ na scenie � Zbigniew
Wodecki � �piewaj¹cy tego dnia zarówno
�My way� Franka Sinatry w t³umaczeniu
Jana Jakuba Nale¿ytego, jak i �symfonicz-
n¹�(!) wersjê �Pszczó³ki Mai�, Krzysztof
Kolberger, w krótkim monologu, czy zdo-
bywca Grand Prix na ostatnim OPTAN-ie �
Józef G³¹b to nastêpne jasne ods³ony kon-
certu, który trafniej nale¿a³oby chyba nazwaæ
swoistym manifestem.  Jego puent¹ sta³a

Zofia Czernicka i Stanis³aw Jasku³ka
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Józef G³¹b Ireneusz Betlewicz

�piewa Karolina Perdek

Ewa Bem
Krzysztof Kolberger

Tadeusz Wo�niak

Zbigniew Wodecki Krzysztof Kolberger

Krzysztof  Sa³atpa

Marta Tomczyñska

siê kolêda Hemara z muzyk¹ Zbigniewa
Preisnera w wykonaniu Marty Rogalskiej,
a rzeczywistym fina³em � krótkie wyst¹-
pienie Tadeusza Wo�niaka, w którym da³
wyraz niew¹tpliwej skromno�ci, twier-
dz¹c, ¿e jego rola w wieloletnich ju¿ dzia³a-
niach na rzecz niepe³nosprawnych artystów
jest w³a�ciwie wynikiem przypadku, ¿e to
w³a�nie on znalaz³ siê �pod ostrza³em�
argumentów i si³y przekonywania niew¹t-
pliwej animatorki tej inicjatywy � prezes
Centrum Rehabilitacji w Grudzi¹dzu,
Krystyny Grabowskiej. Ostatnia melodia
tego wieczoru � �Chcia³bym...� do s³ów
Bogdana Loebla w wykonaniu naszego
czo³owego barda � sta³a siê przes³aniem
dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy
swoje ¿yciowe motto realizuj¹ z rado�ci¹.

Kalejdoskop koncertowych wra¿eñ do-
pe³ni³y nazajutrz w go�cinnym Centrum
Rehabilitacji w Konstancinie krótkie spotka-
nia warsztatowe dla wykonawców z udzia-
³em Tadeusza Wo�niaka, Ernesta Brylla,
Piotra Bukartyka i Jacka Frankowskiego.
Mamy prawo oczekiwaæ, ¿e to zbiorowe
�³adowanie akumulatorów� przyniesie efek-
ty ju¿ od pocz¹tku nowego roku, a kolejne
imprezy �Teatru ¯ycia� dostarcz¹ jeszcze
wielu artystycznych prze¿yæ i inspiracji.

Roman Radoszewski
fot. Autor, Teresa Czajkowska
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