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Zbli¿enia

miêdzy nami

Byłem
panem świata
Dokończenie ze strony 18.
? Co robi³eœ po upadku Banku?
– Gra³em jakiœ czas z zespo³em „Hak”
z Brzegu Dolnego, ale mieliœmy ma³e szanse
na wybicie siê. Muzyk¹ zaczê³a rz¹dziæ anarchia. Niczym nie zak³ócona korupcja i ludzie
z tzw. inicjatyw¹, czy te¿ zarysowuj¹cy siê
trend odchodzenia od form bluesowych i klasycznego rocka spowodowa³y, ¿e nasza kapela wylecia³a w powietrze. Mówimy o latach 80.
po sukcesie „Jestem panem œwiata”.
? Czy w czasach, gdy graliœcie koncerty za
psie pieni¹dze i bywaliœcie wiêcej w trasie ni¿
we w³asnych domach, nie da³o siê prze¿yæ
bez „dopalaczy”? Czy alkohol pomaga³ tworzyæ nowe kompozycje i teksty?
– Teksty pisane by³y zawsze na trzeŸwo,
oczywiœcie piwko czy dwa nie przeszkadza³y
w dzia³alnoœci twórczej. Tu musze siê przyznaæ, by³ czas, kiedy nadu¿ywa³em alkoholu,
ale sobie z tym poradzi³em. Czêsto mia³em
jednak pecha na scenie. Raz porazi³ mnie
pr¹d, innym razem coœ mi spad³o na g³owê,
albo potkn¹³em siê o kable. Koncerty by³y zawsze na trzeŸwo, szanowaliœmy publicznoœæ.
? Co zmieni³byœ w swoim ¿yciu w ci¹gu
ostatnich dziesiêciu lat. Jeœli jest coœ takiego,
czy mo¿esz zmieniæ to teraz?
– Moj¹ wielka mi³oœci¹ jest muzyka, ale odszuka³bym swoj¹ najwiêksz¹ mi³oœæ, kobietê,
któr¹ do tej pory kocham. Dowiedzia³em siê
po czasie, ¿e mieszka w mieœcie, gdzie mieliœmy próby, a wiêc obracaliœmy siê w tym samym rejonie, i nie dane by³o nam siê spotkaæ.
? Czy muzyka daje ci mo¿liwoœæ powiedzenia tego, co czujesz?
– Muzyka jest drog¹ do opowiedzenia o sobie komuœ innemu, o swoich problemach,
o których nie mo¿emy czasem rozmawiaæ, albo o których boimy siê mówiæ bezpoœrednio.
Zawsze chcia³em opowiedzieæ i przekazaæ ludziom to, co czujê, co siedzi w mojej g³owie,
co myœlê o pewnych sprawach. A poprzez
muzykê mogê to zrobiæ. Opowiedzieæ o czymœ
ludziom, których nigdy nie widzia³em na oczy.
Mo¿e jest gdzieœ tam ktoœ, kto ma takie same
jak ja problemy. Mo¿e jest gdzieœ ktoœ, kto
chwilowo siê zagubi³ i bêdê mu potrzebny.
Mo¿e pomoc znajdzie w mojej muzyce.
? Czy wasza nowa p³yta „Z³oty py³” stanie
siê przebojem na rynku muzycznym i co s¹dz¹ o niej muzycy z „Banku“?

Mirek Bielawski: „Chciałbym promować młodych i
robić dobrą muzykę. Pomagać tym, którzy oprócz
talentu i zapału nic więcej nie mają“.
– Trudno jest oceniaæ, jaki oddŸwiêk bêdzie
mia³a ta p³yta. Pracowaliœmy nad ni¹ bardzo
intensywnie i poœwiêciliœmy du¿o czasu i
energii, ¿eby ten projekt sfinalizowaæ. Z mojego punktu widzenia p³yta mo¿e odnieœæ
sukces, jeœli obudz¹ siê starzy sympatycy
„Banku”. Poza tym utwór „To Wroc³aw” jest
czêsto grany na falach radiowych i spodziewamy siê, ¿e stanie siê przebojem.
? Jakie masz jeszcze marzenia czy plany
zwi¹zane z muzyk¹?
– Chcia³bym kiedyœ mieæ w³asne studio nagrañ, by byæ niezale¿nym od producenta,
a tak¿e u¿ywaæ do tworzenia muzyki g³ównie
w³asnego sprzêtu. Chcia³bym promowaæ
m³odych i robiæ dobr¹ muzykê. Pomagaæ tym,
którzy oprócz talentu i zapa³u nic wiêcej nie
maj¹.

Co nowego
w Super Kinie?
Przed letni¹ przerw¹

W

po³owie marca
sala widowiskowa
FHZ Döhren
w Hanowerze po raz kolejny
wype³ni³a siê radosn¹ gromad¹ dzieci i ich rodziców,
którzy wspólnie spêdzili
przedpo³udnie na ogl¹daniu
polskich bajek, ¿ywej zabawie i zajêciach plastycznych.
By³o to ju¿ 15. spotkanie Super Kina w Hanowerze, projektu zapocz¹tkowanego
w 2007 roku.
W miêdzyczasie poranki
filmowe pod t¹ mark¹ odbywaj¹ siê tak¿e w Hamburgu
(od wrzeœnia 2008) i Kolonii
(od stycznia 2009). Wszystkie
wydarzenia w Super Kinie
dokumentowane s¹ na stronie internetowe: www.superkino.info, adresowanej
przede wszystkim do dzieci,
gdzie mali widzowie mog¹
znaleŸæ przystêpne opisy filmów, relacje z poszczególnych poranków, fotoreporta¿e i galeriê wykonanych
przez siebie piêknych ilustracji do obejrzanych bajek.
G³ównym celem projektu
jest utrzymanie i rozwijanie
dwujêzycznoœci dzieci poprzez atrakcyjn¹ ofertê fil-

mow¹ i wspóln¹ zabawê. Jak
wielki jest to kapita³ na przysz³oœæ, œwiadcz¹ najlepiej
przyk³ady wychowanych bilingualnie i bikulturalnie
dwudziestolatków, którzy nawet w czasach postêpuj¹cego kryzysu nie maj¹ problemów ze znalezieniem interesuj¹cej praktyki czy pracy.
Ze spotkañ ciesz¹ siê równie¿ rodzice, którzy nie tylko
z nostalgi¹ ogl¹daj¹ filmy
swojego dzieciñstwa i z entuzjazmem bawi¹ siê i rysuj¹ ze swoimi pociechami, ale
te¿ wymieniaj¹ doœwiadczenia i po¿yteczne informacje.
Kwietniowy pokaz Super Kina bêdzie ostatnim przed
przerw¹ letni¹ (w Kolonii
planowane s¹ dodatkowe poranki w maju i czerwcu).
Tym razem w programie
przede wszystkim nowe bajki. Na jeden film pragnê
zwróciæ szczególn¹ uwagê:
„Felicjanek” to rysunkowa
opowieœæ o dzieciñstwie Karola Wojty³y – papie¿a Jana
Paw³a II.
Zapraszam serdecznie do
Super Kina!

Grażyna Kamień-Söffker

Mirek zapali³ ostatniego papierosa, dopiliœmy piwo i wyszliœmy. Na odchodne powiedzia³em mu: „Dajesz do przodu”, a on odpowiedzia³: „Ma siê rozumieæ, idê spe³niaæ swoje marzenia, przecie¿ zmartwychwsta³em”
Rozmawia³:

Robert Widera

Spotkania w Super Kinie to nie tylko projekcje filmów.

Na antenie TV Polonia

Słownik polsko@polski
Program nadawany jest w niedziele o godzinie
10.30, a powtarzany w środy: o 18.10, 0.10
i 3.50. Ekspertem w studio jest znany językoznawca prof. Jan Miodek, który odpowiada na pytania i wyjaśnia wątpliwości językowe.
Macie takie? Napiszcie do nas:

Samo Życie
Postfach 10 17 23
44017 Dortmund
e-mail: redakcja@samo-zycie.com
Pytania przekażemy ekspertowi w studio.

