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Wspomnienie o Irenie Jarockiej

An na Tar naw ska

Wspo�mi�na�jąc�"Iren�kę"�jej�przy�ja�cie�le
są�ra�do�śni.�Opo�wia�da�nym�aneg�do�tom
to�wa�rzy�szy� we�so�łość� i� wzru�sze�nie.
"Ona�wciąż�jest�wśród�nas"�–�po�wta�-
rza�ją.�Po�chwi�li�ogar�nia�ich,�prze�cho�-
dzą�ca�w�smu�tek,�ci�cha�me�lan�cho�lia.
Ire�na�Po�dow�ska�wspo�mi�na,�jak�na

po�cząt�ku� lat� 90.� ode�bra�ła� te�le�fon.
Dzwo�ni�ła�jej�zna�jo�ma�mó�wiąc,�że�Ire�-
na�Ja�roc�ka,�któ�ra�nie�daw�no�prze�pro�-
wa�dzi�ła�się�do�Cli�fton,�za�pra�sza�na�bi�-
gos�i�ko�lę�dy:�"Niech�przyj�dzie,�kto�mo�-
że".�Po�dow�ska�by�ła�nie�co�skrę�po�wa�-
na,�ale�i�pod�eks�cy�to�wa�na,�idąc�do�Ja�-
roc�kiej,�któ�rą�zna�ła�do�tąd�ja�ko�sce�-
nicz�ną�oso�bo�wość.�Od�drzwi�oto�czy�-
ła�ją�wspa�nia�ła,�ser�decz�na�at�mos�fe�ra.
Był�to�po�czą�tek�za�ży�łej�przy�jaź�ni.

W TYM SA MYM CZA SIE IRE NĘ JA -
ROC KĄ PO ZNA ŁA HA LI NA STA VIN.
"Ob�ra�ca�ły�śmy�się�w�gro�nie�wspól�nych
zna�jo�mych.�Iren�ka�by�ła�wspa�nia�łą�ko�-
bie�tą,�żo�ną,�mat�ką�i�ar�tyst�ką.�Skrom�-
na,�ser�decz�na�dla�przy�ja�ciół,�wraż�li�-
wa�na�pięk�no"�–�mó�wi�pa�ni�Ha�li�na.
Ja�nusz�Spo�rek,�dy�ry�gent,�mu�zyk

i�dzia�łacz�spo�łecz�ny,�po�znał�pio�sen�-
kar�kę�w�stycz�niu�2002,�kie�dy�za�pro�-
sił�ją�do�wy�stą�pie�nia�na�or�ga�ni�zo�wa�-
nym�na�Gre�en�po�in�cie�kon�cer�cie�ko�-
lęd.�"Od�te�go�cza�su�za�przy�jaź�ni�li�śmy
się�głę�bo�ko.�Za�zwy�czaj�spo�ty�ka�li�śmy
się�w�któ�rejś�z�pol�skich�re�stau�ra�cji.

Ire�na� ogrom�nie� tę�sk�ni�ła� za� Pol�ską.
Żad�ne�spo�tka�nie�nie�oby�ło�się�bez�roz�-
mo�wy�i�wspo�mnień�na�te�mat�kra�ju.
Ce�ni�ła�mnie�dla�te�go,�że�po�świe�ci�łem
się� pro�mo�wa�niu� pol�skiej�mu�zy�ki� i
pol�skich�ar�ty�stów"�–�wspo�mi�na.
Mi�ra�Le�cho�wicz�wy�ro�sła�na�pio�-

sen�kach�Ire�ny�Ja�roc�kiej.�Tak�jak�pio�-
sen�kar�ka,�po�cho�dzi�ła�z�Wy�brze�ża.�Ja�-
ko�na�sto�lat�ka�zbie�ra�ła�jej�au�to�gra�fy.
Po�la�tach�po�zna�ły�się�w�Sta�nach�i�ser�-
decz�nie�za�przy�jaź�ni�ły.�Świet�nie�się�ro�-
zu�mia�ły,�co�po�łą�czy�ło�je�i�na�grun�cie
za�wo�do�wym.�Ja�roc�ka�do�łą�czy�ła�do
pro�wa�dzo�nej�przez�Mi�rę�Le�cho�wicz
Fun�da�cji�Echo.�Ra�zem�pro�mo�wa�ły
zdro�wy�tryb�ży�cia.�Wy�jeż�dża�ły�do�Pol�-
ski�or�ga�ni�zo�wać�kon�fe�ren�cje�na�te�-
mat� pro�fi�lak�ty�ki� zdro�wia� ko�biet.
"Ona�sa�ma�bar�dzo�dba�ła�o�zdro�wie.
Do�brze�się�od�ży�wia�ła,�by�ła�we�ge�ta�-
rian�ką,�ćwi�czy�ła,�spa�ła�mi�ni�mum�8
go�dzin�dzien�nie�–�mó�wi�Le�cho�wicz,
któ�ra�w�pią�tek�zor�ga�ni�zo�wa�ła�w�Vo�-
or�he�esvil�le�mszę� świę�tą�w� in�ten�cji
zmar�łej.�–�Za�le�ża�ło�mi,�że�by�msza�od�-
by�ła�się�w�tym�sa�mym�cza�sie,�co�po�-
grzeb�Iren�ki�w�War�sza�wie".
"By�ła�bar�dzo�cier�pli�wa.�Trze�ba�by�-

ło�ją�od�cią�gać�od�lu�dzi,�któ�rzy�chcie�-
li�so�bie�z�nią�zro�bić�zdję�cie�al�bo�do�-
stać�au�to�graf.�Wie�dzia�ła,�że�lu�dzie�te�-
go�chcą.�To�był�bar�dzo�do�bry�czło�-
wiek.�Do�sko�na�le�się�przy�niej�czu�-
łem"�–�do�da�je�pan�Spo�rek.
"By�ła�pięk�ną�ko�bie�tą.�Sta�ran�nie�do�-

bie�ra�ła�stro�je�es�tra�do�we.�Za�leż�nie�od
oko�licz�no�ści� wy�bie�ra�ła� eks�tra�wa�-
ganc�kie,�błysz�czą�ce�kre�acje�al�bo�kla�-
sycz�ną�ele�gan�cję"�–�opo�wia�da�Mi�ra
Le�cho�wicz
"Śpie�wa�ła,� że�by� uprzy�jem�nić� lu�-

dziom�ży�cie.�Mó�wi�ła,�że�wy�ko�nu�je
'pio�sen�ki�środ�ka'�–�dla�du�żej�gru�py�lu�-
dzi�w�śred�nim�wie�ku.�W�jej�do�mu�by�-
wa�ło�wie�lu�pol�skich�ar�ty�stów:�Da�nu�-
ta�Rinn,�Ta�de�usz�Droz�da,�An�drzej�Zie�-
liń�ski�–�mó�wi�Po�dow�ska.�–�Ko�cha�ła
swo�ją�ro�dzi�nę.�By�ła�wspa�nia�łą�żo�ną,
mat�ką�i�go�spo�dy�nią.�Jej�dom�cha�rak�-
te�ry�zo�wał�styl�eklek�tycz�ny.�Zbie�ra�ła
an�ty�ki,�ob�ra�zy�i�por�ce�la�nę.�Na�pa�tio
upra�wia�ła�zio�ła.�Bar�dzo�lu�bi�ła�pra�co�-
wać�w�swo�im�ogro�dzie.�Jed�ną�z�jej
pa�sji�by�ło�go�to�wa�nie.�Wy�my�śla�ła�wła�-
sne� prze�pi�sy� na� wy�kwint�ne� da�nia.
Przy�rzą�dza�ła�wspa�nia�ły�mus�z�ło�so�-
sia�i�tort�ma�ko�wy�z�jabł�ka�mi.�Wy�pra�-
wia�ła�cu�dow�ne�przy�ję�cia,�na�któ�rych
pa�no�wa�ła�cie�pła�i�ser�decz�na�at�mos�-
fe�ra.� To� cie�pło� od� niej� ema�no�wa�ło.
Pod�czas�tych�spo�tkań�nie�by�ła�gwiaz�-
dą.�By�ła�wy�ci�szo�ną,�po�zy�tyw�ną�i�mą�-
drą,�na�szą�Iren�ką"�–�wspo�mi�na.

"WSPA NIA LE CZU ŁY ŚMY SIĘ W
SWO IM TO WA RZY STWIE. Lu�bi�ły�-
śmy�roz�ma�wiać�go�dzi�na�mi,�a�na�-
wet�wspól�nie�mil�czeć"�–�wy�zna�je
Mi�ra�Le�cho�wicz.�Opo�wia�da,�że�Ja�-
roc�ka�uwiel�bia�ła�po�dró�że.�Pod�czas
wy�ciecz�ki� z� gru�pą� zna�jo�mych� na
Ka�ra�iby�Ire�na�Ja�roc�ka�zła�ma�ła�no�-
gę.�Wy�pa�dek�nie�po�zba�wił�jej�po�-
go�dy�du�cha.�Ulgę�znaj�do�wa�ła�w�za�-
ple�cio�nym�z�rąk�ko�le�gów�sio�deł�ku.
Tak� po�ru�sza�ła� się� po� wy�spie� St.
John’s.�"By�ła�bar�dzo�ak�tyw�na�we
wszyst�kim,�co�ro�bi�ła.�In�te�re�so�wa�-
ła�się�me�dy�cy�ną�nie�kon�wen�cjo�nal�-
ną�–�opo�wia�da�Po�dow�ska.�–�Ćwi�-
czy�ły�śmy�ra�zem�jo�gę.�Wspie�ra�ły�-

śmy� się� w� sto�so�wa�nych� die�tach
oczysz�cza�ją�cych.�Ja�'pę�kłam'�po�kil�-
ku�dniach.�Ona�wy�trwa�ła�do�koń�-
ca.�Za�chę�ca�ła�nas�do�dzia�ła�nia:�–
Trze�ba�iść�do�przo�du,�Mi�recz�ko�–
mó�wi�ła".
"Iren�ka�by�ła�świet�nie�zor�ga�ni�zo�-

wa�na.�Za�wsze�du�żo�się�wo�kół�niej
dzia�ło.� Chcia�ła� pro�mo�wać� Pol�skę.
Zmie�nić�ste�reo�ty�po�we�ame�ry�kań�skie
po�dej�ście�do�Po�la�ków.�Po�ka�zy�wa�ła,
że�to,�co�w�na�szym�kra�ju�naj�lep�sze,
to�bo�ga�ta�kul�tu�ra.�To�był�wy�jąt�ko�wy
czło�wiek.�Bę�dzie�nam�jej�bar�dzo�bra�-
ko�wa�ło"�–�pod�kre�śla�wzru�szo�na�pa�-
ni�Mi�ra.
"Szu�ka�ła�wła�snej�dro�gi.�Chcia�ła�re�-

ali�zo�wać�swo�ją�mi�sję"�–�do�da�je�Ha�-
li�na�Sta�vin.
"Nie� wie�dzia�łam� o� jej� cho�ro�bie.

Nie�daw�no,�w�jed�nym�z�pol�skich�ty�-
go�dni�ków,�prze�czy�ta�łam�wy�po�wiedź
jej�pierw�sze�go�mę�ża,�któ�ry�mó�wił,�że
Ire�na�cho�ro�wa�ła�od�daw�na.�Jed�nak
nie�chcia�ła�o�tym�mó�wić,�że�by�–�prze�-
wrot�nie�–�nikt�nie�za�rzu�cił�jej,�że�wy�-
ko�rzy�stu�je�cho�ro�bę�w�ka�rie�rze.�Kie�-
dy�w�jej�uro�dzi�ny,�18�sierp�nia,�za�-
dzwo�ni�łam,� że�by� zło�żyć� ży�cze�nia,
słu�chaw�kę�w�war�szaw�skim�miesz�ka�-
niu�pod�niósł�jej�mąż�Mi�chał�So�bo�-
lew�ski.�Wte�dy�do�wie�dzia�łam�się�o�jej
cho�ro�bie.�A�czte�ry�dni�wcze�śniej�mia�-
ła�kon�cert!�Te�raz� le�ża�ła�w�szpi�ta�lu.
Pra�co�wa�ła�do�koń�ca.�Ope�ro�wa�no�ją
w�dniu�uro�dzin.�Do�cho�dzi�ła�do�sie�-
bie.�Wie�rzy�łam,�że�ta�ka�sil�na�oso�ba
jak�ona�po�ko�na�no�wo�twór"�–�opo�-
wia�da�Le�cho�wicz.

"NIE WIE DZIA ŁEM, ŻE IREN KA
JEST CHO RA, A PO WI NIE NEM BYŁ
WIE DZIEĆ, ja�ko�jed�na�z�osób,�któ�re
by�ły�ko�ło�niej�bli�sko.�Ire�na�by�ła�ty�-
ta�nem�pra�cy.�By�łem�prze�ko�na�ny,�że
w�Pol�sce�pra�cu�je,�więc�nie�na�ci�ska�-

łem�nie�kon�takt.�Spo�koj�nie�cze�ka�łem
aż�wró�ci.�Wra�ca�łem�sa�mo�cho�dem�z
Ma�ry�land,�kie�dy�do�sta�łem�SMS�-a�z
Pol�ski.�Mu�sia�łem�się�za�trzy�mać.�To
okrop�ne�uczu�cie�do�wia�dy�wać�się�o
śmier�ci�przy�ja�cie�la�przez�SMS.�Po�-
mo�dli�łem�się.�Wró�ci�łem�do�do�mu�i
na�pi�sa�łem�wspo�mnie�nie�o�Iren�ce"�–
wspo�mi�na�kom�po�zy�tor�Spo�rek.
Ro�dzi�ny�Po�dow�skich�i�Ja�roc�kich

ra�zem� spę�dza�ły� Bo�że� Na�ro�dze�nie.
Śpie�wa�li�ko�lę�dy.�Po�tem�swo�ją�ulu�-
bio�ną�"Oj,�ma�luś�ki"�śpie�wa�ła�so�lo�Ire�-
na�Ja�roc�ka.�Imien�nicz�ki�da�wa�ły�so�-
bie�ma�łe�upo�min�ki.�Ire�na�Po�dow�ska
do�sta�ła�od�przy�ja�ciół�ki�anioł�ka�za�-
mknię�te�go�w�szkla�nym�dzwo�necz�-
ku.�"To�mo�ja�Iren�ka!�My�ślę�o�niej,
bo�o�niej�nie�da�się�za�po�mnieć"�–�wy�-
zna�je.
"To� był� do�bry,�wspa�nia�ły� czło�-

wiek.�Mia�ła�szcze�gól�ny�wpływ�na
lu�dzi.�Cie�szę�się,�że�mo�głam�po�znać
ta�ką�oso�bę.�I�czu�ję�wiel�ki�żal,�któ�-
re�go�nie�da�się�wy�ra�zić.�Każ�dy�mu�-
si�to�ina�czej�prze�żyć"�–�mó�wi�Ire�-
na�Po�dow�ska.�n

Szukała własnej drogi
n "Wspa nia ły czło wiek, cie pła oso ba, któ ra przy cią ga ła lu dzi, roz -
ta cza jąc wo kół sie bie au rę do bro ci" – mó wi o Ire nie Ja roc kiej Mi -
ra Le cho wicz.

"Gdy nie zo sta nie po mnie nic
oprócz po żół kłych fo to gra fii
błę kit ny mnie przy wi ta świt
w miej scu, co nie ma go na ma pie
(…)"
Frag ment pio sen ki "Po ło ni ny nie bie -
skie" śpie wa nej przez Ire nę Ja roc ką
Ire na Ja roc ka zmar ła 21 stycz nia
2012 r. w War sza wie. Na pią tek na
cmen ta rzu po wąz kow skim w War -
sza wie za pla no wa no po grzeb pio sen -
kar ki. W nie dzie lę, 29 stycz nia, o
go dzi nie 5 ppoł., w ko ście le pw. św.
Sta ni sła wa Kost ki przy Hum boldt
Stre et na Gre en po in cie od bę dzie się
msza św. w in ten cji zmar łej.

Ire na Ja roc ka w swo im do mu

Przyjaciele Ireny Jarockiej po mszy św. w intencji piosenkarki w Voorheesville. Od lewej: Halina Walatek, Mariusz
Piechowicz, Emilia Szymańska, Mira Lechowicz, Stan Grajny
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