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Bohaterów tej książki różni wiele _ wiek, płeć,
droga życiowa, wykształcenie, wykonywany
zawód, formy aktywności, światopogląd, cechy
charakteru i zainteresowania. Jednak łączy ich
to, że wszyscy mają jakieś pasje, talenty i godną
podziwu determinację w dążeniu do osiągania
ambitnych celów, które przed sobą stawiają.
Wszyscy też odnieśli znaczące sukcesy w obszarach swej działalności. Łączy ich też Łódź _
miasto, z którym związali swoje życie, choć nie
wszyscy się w nim urodzili.
W prezentowanych tu wywiadach mówią
o swoich osiągnięciach, ale też o potknięciach
i porażkach. Wspominają kluczowe momenty swego życia, w których stawali przed koniecznością wyboru dalszej drogi. W niektórych przypadkach był to wybór bardzo trudny,
w innych _ decyzja była oczywista. O motywach dokonanych wyborów mówią szczerze
i przekonująco, podobnie jak o swoich pasjach.
Czytelnik tej książki dowie się między innymi:
dlaczego Krzysztof Cwynar, zamiast troszczyć
się wyłącznie o własną karierę w show-biznesie, prowadzi Studio Integracji, dające sens
życia osobom niepełnosprawnym; dlaczego
dziennikarka Kalina Jerzykowska po przejściu
na emeryturę, zamiast wypoczywać intensywnie pracuje, pisząc piosenki i książki dla dzieci;
dlaczego Monika Kuszyńska, była solistka zespołu Varius Manx, mimo niepełnosprawności
po ciężkim wypadku samochodowym czuje się
nie mniej, a może nawet bardziej szczęśliwa niż
przed wypadkiem; dlaczego Adam Kszczot od
wielu lat należy do światowej czołówki średniodystansowców; dlaczego Sławomir Lachowski
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_ twórca pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych na świecie banku internetowego _ uznał,
że najlepszym miejscem na siedzibę tego banku jest Łódź; jak kardiochirurg dziecięcy prof.
Jacek Moll, który uratował życie tysięcy dzieci,
radzi sobie z traumą, gdy mimo jego wysiłków
któryś z małych pacjentów umrze; dlaczego
wybitny himalaista Piotr Pustelnik wyruszał na
kolejne wyprawy, mimo świadomości ponoszonego ryzyka i ceny, jaką zapłacił za swoją
pasję; dlaczego znakomity tenor Dariusz Stachura, mimo posiadania wszelkich warunków
i uznania, jakie znalazł u mistrza Luciano Pavarottiego, nie zyskał światowej sławy; dlaczego
Tisa Żawrocka-Kwiatkowska _ absolwentka
kulturoznawstwa _ porzuciła pracę w kinie Charlie i utworzyła Fundację Gajusz, prowadzącą
m.in. hospicjum dla dzieci.
Podczas rozmów z bohaterami tej książki
zawsze byłem pod wrażeniem niezwykle bogatych osobowości moich rozmówców. Mam
nadzieję, że podobne odczucia będą udziałem
Czytelników tych wywiadów.
Jako dziennikarz w ciągu kilkudziesięciu lat
pracy zawodowej miałem szczęście rozmawiać
z wieloma wspaniałymi ludźmi. To niewątpliwie wielki walor tego zawodu. Dlatego po zakończeniu etatowej pacy w redakcji prasowej
postanowiłem kontynuować takie spotkania,
a ich efektem jest książka zawierająca wywiady
z zasłużonymi łodzianami. Pierwsza, ale chyba
nie ostatnia. Wszak w Łodzi mieszka i pracuje
jeszcze wiele innych osób będących dumą miasta i godnych bliższego przedstawienia, nie tylko łodzianom.
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Swoim sercem, talentem, sławą, doświadczeniem dzieli się z ludźmi
niepełnosprawnymi, bezdomnymi, samotnymi.
Potrafi dawać im poczucie bezpieczeństwa;
sprawia, że czują się potrzebni i kochani.
Widziałam, jak go traktują, jak uśmiechają się na jego widok.
Widzę, jak o nich dba, jak walczy, by mogli spełniać marzenia,
jak cieszy się ich sukcesami.
Świat jest lepszy dlatego, że są na nim tacy ludzie jak Krzysztof Cwynar.
Anna Dymna

Krzysztof
Cwynar
artysta niosący pomoc potrzebującym

Krzysztof Cwynar

Urodzony 30 sierpnia 1942 r. w Wilnie; większość
życia spędził w Łodzi _ piosenkarz, kompozytor,
poeta, społecznik. W latach 60. należał do czołówki polskich artystów estradowych. Był uczestnikiem
i laureatem licznych festiwali piosenki w kraju i za
granicą, m.in. w Opolu, Sopocie, Kołobrzegu, Mrągowie, Moskwie i Wilnie. Wielokrotnie występował
w programach radiowo-telewizyjnych: Dobry wieczór, tu Łódź, Halo, tu Łódź, Spotkanie z balladą
i przez 20 lat _ w radiowych Podwieczorkach przy

mikrofonie. Brał udział w licznych trasach koncertowych w kraju, Europie, Azji i Ameryce. Bardzo zżyty
z wieloma gwiazdami estrady swojego pokolenia,
szczególnie przyjaźnił się z Anną German. Po mistrzowsku opowiada anegdoty, nie tylko z życia artystów. Jest twórcą wielu piosenek, ballad, utworów
kabaretowych, pieśni religijnych, o Kresach, a także
kilkunastu spektakli i przedstawień muzycznych.
Nagrał 13 solowych płyt, w tym dwie poświęcone
Janowi Pawłowi II, a także 16 kaset audio. W 2016 r.
obchodził półwiecze pracy artystycznej.
Od ponad 25 lat prowadzi w Łodzi Studio Integracji _ zespół artystyczny skupiający osoby niepełnosprawne. Dzięki pracy w tym zespole wielu jego
podopiecznych znalazło sens życia.
Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi,
Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis,
Orderem Uśmiechu. Otrzymał tytuły Kociarza Roku
2005, Zasłużony dla Województwa Łódzkiego
i inne.
Jest synem prof. Stanisława Cwynara _ wybitnego lekarza psychiatry, kierownika klinik w łódzkich
uczelniach _ Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej.

Żeby miś nie był samotny

Dlaczego tak wiele energii poświęca Pan osobom niepełnosprawnym, zamiast – jak wiele gwiazd estrady z Pana pokolenia – dbać o swoją pozycję
w show-biznesie?
Myślę, że każdy człowiek powinien rozglądać się wokół siebie i reagować na to,
co zobaczy. Jeśli nie obchodzi nas, co dzieje się dookoła, to nie jest życie. Życie tylko
dla siebie samego, choć czasem przynosi dochody, na pewno jest strasznie nudne.

Takie podejście do życia wyniósł Pan z domu rodzinnego czy to wynik Pana
życiowych doświadczeń i przemyśleń?
Pewnie już w dzieciństwie zostałem „skażony” przez ojca jego podejściem do ludzi.
Nie kierował mną, ale sam widziałem, że często zwracał uwagę na sytuację materialną
lub zdrowotną kogoś w pobliżu. Jako lekarz miał na uwadze przede wszystkim dobro
pacjentów. Ta jego orientacja na zewnątrz czasami była dotkliwa, bo mimo że sytuacja
materialna naszej rodziny nie była najlepsza, to ojciec często kupował leki pacjentom
albo nie brał pieniędzy za wizyty domowe. Jako dziecko byłem po stronie mojej niani
lub babci, które wyrzucały mojemu ojcu, że przez tę jego charytatywność zdechniemy
z głodu. A jednak już wtedy postawa ojca miała wpływ na moje postępowanie.
Skąd Pan to wie?
Jako mały chłopiec bardzo chciałem mieć wóz strażacki. Ojciec postanowił kupić
mi w prezencie taki wóz i pojechał ze mną do sklepu z zabawkami. Był tam wymarzony przeze mnie wóz, ale zauważyłem, że na końcu długiej półki siedzi samotny
miś. Bardzo zapragnąłem go wziąć, żeby nie był już sam. Powiedziałem ojcu, że zamiast wozu strażackiego chcę tego samotnego misia. Tata się zdziwił, ale oczywiście
kupił mi misia, którego zresztą mam do dziś. Po latach powiedział mi, że poczuł wtedy wielką satysfakcję. Przekonał się bowiem, iż bez żadnych tłumaczeń, a jedynie
własnym przykładem sprawił, że jego syn stał się wrażliwy na cudzy los.

Czy to ta nabyta w dzieciństwie wrażliwość sprawiła, że utworzył Pan Studio Integracji?
Tym impulsem było absolutnie wyjątkowe zachowanie pewnej dziewczyny podczas mojego koncertu w Spale. Na moje piosenki reagowała całym ciałem, które jakby płynęło w uniesieniu – widać było, że jest szczęśliwa. To było piękniejsze niż
najwspanialsza pantomima lub balet klasyczny. Podszedłem do niej po koncercie
i dowiedziałem się, że jest to dziewczyna niewidoma i niesłysząca. Matka po raz
pierwszy zabrała ją z domu. Zdziwiłem się, że tak silnie może reagować na muzykę
ktoś, kto nie widzi i nie słyszy. Jej matka powiedziała wtedy, że dziewczyna czuje zmianę w otoczeniu. Nareszcie przestała być w sytuacji przymusowej, poczuła
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Krzysztof Cwynar

obecność ludzi i dlatego jest radosna. Zresztą cały czas się uśmiechała. Chciałem ją
w jakiś symboliczny sposób zabrać z tego jej trudnego położenia, jak kiedyś misia
z półki, i dlatego stworzyłem Studio Integracji.

Ale przecież nie dla niej. W tym Pana zespole trzeba śpiewać...
Ta dziewczyna trafiła, jak się później dowiedziałem, do jakiegoś zakładu specjalnego
i nauczono ją porozumiewania się z ludźmi, bo są już takie metody. Jednak dla mnie
była inspiracją. To jej szczęście siadło na mnie okrakiem i wiedziałem, że nie mogę tego
zmarnować, muszę coś zrobić. Chciałem tego, nie mając żadnych podstaw – ani pieniędzy, ani doświadczenia, ani przygotowania fachowego. Co więcej, od dziecka brzydziłem się medycyną. Nie znosiłem zapachu lizolu czy innych wstrętnych środków dezynfekcyjnych z tamtych czasów, jakie czułem od ojca, gdy przychodził ze szpitala.
(Dzwonek telefonu.)
– Nie mogę teraz rozmawiać, Robercie. Tak, będą dziś zajęcia.
Przepraszam. Telefonował ojciec dziewczyny, która przyjeżdża tu na zajęcia z Żyrardowa. Ojciec ją przywozi, a po zajęciach odwozi do domu. A rano musi iść na piątą
do pracy. Ale przyjeżdża z nią, bo widzi, jak jego córka, która ma niedoskonałości
intelektualne, promienieje tutaj, jak kocha te nasze spotkania, jak świetnie śpiewa
– jest bowiem bardzo muzykalna. Byłem zresztą wcześniej w Żyrardowie, żeby ją
przesłuchać. Wtedy zdziwili się, że to ja do nich, a nie oni do mnie.
W 1992 r., gdy tworzył Pan Studio Integracji, było to działanie pionierskie.
W Polsce nie było doświadczeń w integracji osób niepełnosprawnych czy ich
terapii poprzez sztukę. Z jakimi reakcjami się Pan spotykał?
Wiele osób mówiło, że to przeszkadza mi w koncertach, w twórczości, w wykonywaniu zawodu. Tymczasem nie odsunąłem się od zawodu. Nie zaniechałem pracy
twórczej. Gdy pisałem utwory dla Studia Integracji, to tak jakbym pisał dla siebie.
Wielu kolegów z Warszawy z dużą rezerwą podchodziło do mojej inicjatywy. Długo
nie rozumieli, o co chodzi. Myśleli może, że jakiś niejasny biznes rozkręcam... Słyszeli przecież o różnych przypadkach nieuczciwego dorabiania się na fundacjach czy
stowarzyszeniach. Teraz już szanują to, co robię.
Wiedzą, że Studio Integracji istnieje od wielu lat, ma duży dorobek artystyczny i nie było przekrętów finansowych.
Ten dorobek artystyczny jest w dużym stopniu zasługą osób, które współpracowały ze mną przez wiele pierwszych lat istnienia Studia Integracji, takich jak: Alina
Kulikówna, Jacek Kunce, Ania Pietrzak, Andrzej Sielski i Grażyna Suchocka.

14

Jakie jest źródło finansowania tego stowarzyszenia?
Przede wszystkim Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Bez pieniędzy z PFRON-u musielibyśmy zaprzestać działalności. Mamy też wpływy
od prywatnych sponsorów, z odpisów jednego procenta od podatku dochodowego,
gdyż Studio Integracji jest organizacją pożytku publicznego, a także ze sprzedaży nagranych przez nas płyt.

