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Nigdy nie pozwoli³a, ¿eby choæ jeden wielbiciel odszed³ 
bez autografu po koncercie. Najwierniejszych fanów zna³a 

z imienia, mia³a ich numery telefonów, maile, zabiera³a ze sob¹ 
w podró¿e, a nawet... nocowa³a w ich domach. Zawsze mieli dar-
mowe wejœciówki na jej wystêpy, a po nich gwarancjê spotkania 

z Gwiazd¹, która nieba by im przychyli³a! Taka by³a Irena Jarocka...

Aneta Jamro¿y
ajamrozy@supernowosci24.pl

- Po raz pierwszy ujrza³am j¹ w telewizji po jej powro-
cie z paryskiego stypendium w 1973 r.
Irena wystêpowa³a w czarnej d³ugiej

spódnicy z bia³ym futerkiem... - wspomina Danuta Igna-
towska z Bydgoszczy. - By³am wtedy dzieckiem. W pa-
miêci utkwi³a mi piosenka: „Kocha siê raz”, któr¹ œpie-
wa³a z Waldemarem Koconiem i Danielem. Zauroczy³a
mnie swoim g³osem, wdziêkiem, prawd¹ i ciep³em. Rzad-
ko tyle piêknych cech dostrzec mo¿na w jednym cz³owie-
ku - podkreœla. Zamarzy³ siê jej autograf ulubionej piosen-
karki. - Z pomoc¹ kole¿anki uda³o mi siê znaleŸæ adres
sopockiego Fan Clubu w gazecie „Panorama”. Natych-
miast napisa³am o zdjêcie z autografem i takie otrzyma-
³am z dedykacj¹: „Danusi Irena Jarocka”. By³am przeszczê-
œliwa - wspomina. 

W tym samym roku w Kroœnie przed telewizorem za-
siad³a 12-letnia Urszula. W³aœnie rozpoczyna³ siê pro-
gram Janusza Rzeszewskiego - „Irena Jarocka zaprasza”.
- Do dziœ pamiêtam, jakie wra¿enie wywar³a na mnie ta piêk-
nie œpiewaj¹ca dama z du¿ymi, b³êkitnymi oczami, z wdziêkiem
poruszaj¹ca siê po scenie - wspomina Urszula Grzyœ, dziœ miesz-
kanka Rzeszowa. - Od razu zaczê³am zbieraæ jej zdjêcia, wy-
wiady, wycinki prasowe, nuty piosenek, p³yty... Za³o¿y³am spec-
jalny zeszyt, do którego wkleja³am zdjêcia oraz spisywa³am
teksty utworów. Naœladowa³am sposób ubierania, fryzury, ma-
kija¿ mojej idolki. Te¿ chcia³am zostaæ piosenkark¹. 

Danuta i Urszula nie mia³y jeszcze pojêcia, ¿e niebawem
przetn¹ siê ich ¿yciowe œcie¿ki, ani jak mocne wiêzi po³¹cz¹ je
z kochan¹ Iren¹. 

Jak rodzona siostra
Dziêki temu, ¿e Danuta zapisa³a siê do Fan Clubu, mog³a oso-

biœcie poznaæ Gwiazdê. Ta w sierpniu 1979 r. przyjecha³a do Byd-
goszczy. - Bardzo by³am przejêta i zachwycona - wspomina pa-
ni Danuta. Spotkanie mia³o miejsce w hotelu, gdzie z r¹k pio-
senkarki otrzyma³a wpis: - Danusiu, piêkny jest twój zeszyt, dziê-
kujê. Irena Jarocka - napisa³a jej Gwiazda. 

Odt¹d wszystko potoczy³o siê jak w filmie. Ju¿ w nastêpnym ro-
ku na koncercie w Gdañsku pozna³a rodziców i braci Ireny. PóŸniej
by³y wspólne kolacje w domu rodzinnym Jarockich. - Czasami za-
stanawia³am siê, dlaczego akurat ja?! Widocznie zapracowa³am so-
bie na zaufanie - wyznaje pani Danuta. - Pani Halina Wanda Jaroc-
ka - mama Ireny - by³a dumna z fanów córki. Bardzo ich ceni³a. 

Znajomoœæ z rodzin¹ Jarockich ewoluowa³a. - Chodziliœmy na
spacery, a tak¿e spotykaliœmy siê na bydgoskich koncertach. Pañ-
stwo Jaroccy czêsto te¿ bywali w tym mieœcie, poniewa¿ mieli tu
rodzinê. Bardzo siê z nimi z¿y³am. Przypominali mi moich najbli¿-
szych - wspania³ych i skromnych. Nasze niezapomniane spotka-
nia stawa³y siê coraz czêstsze  - zdradza pani Ignatowska. 

Wstyczniu 1982 r. pani Danuta podjê³a siê prowadzenia Fan Clu-
bu ukochanej Gwiazdy. Poœwiêci³a siê temu w zupe³noœci. Zbiera-
³a nagrania, p³yty, zdjêcia, artyku³y, materia³y do kronik, które po-
kazywa³a na organizowanych spotkaniach z artystk¹ i
fanami. - By³o to treœci¹ mojego ¿ycia - podkreœla. W
sumie prowadzi³a Fan Club przez 26 lat! Przez te lata
zaprzyjaŸni³a siê z Iren¹ do tego stopnia, ¿e Gwiazda na-
wet pomieszkiwa³a w jej domu, gdy mia³a trasê w oko-
licy Bydgoszczy. - Któregoœ dnia Irena powiedzia³a mi
piêkne s³owa: „Lubiê do Ciebie przyje¿d¿aæ, bo czujê
tu takie ciepe³ko...” - wspomina pani Danuta. - Irena by-
³a przekochan¹ osob¹. Dba³a i troszczy³a siê o ka¿dego.
Odda³aby swoje serce, by kogoœ ratowaæ czy te¿ uszczê-
œliwiæ. Nigdy siê nie wywy¿sza³a. By³a skromna, natu-
ralna. Gwiazdorstwo nie by³o w jej stylu.

Wspólne chwile panie spêdza³y jak dobre przyja-
ció³ki. - Nasze rozmowy dotyczy³y wszystkiego, co
przynosi³y dni - jej planów, ale i tematów z ¿ycia wziê-
tych - opowiada nasza rozmówczyni. - Preferowa³a
zdrow¹ ¿ywnoœæ, broni³a siê przed s³odkim. Gdy jed-
nak upiek³am coœ pysznego, prze³amywa³a siê, mó-
wi¹c z uœmiechem: „No dobrze - tylko raz”.

Dziœ mija 9 lat od œmierci jednej z najjaœniejszych gwiazd polskiej piosenki

Nie wróc¹ te lata, te lata szalone...
szowskiego mieszkania, by nastêpnego ranka Gwiazda wyjecha³a
ekspresem do Warszawy. 

Po tej wizycie w zeszycie pani Urszuli pojawi³ siê kolejny wpis:
„Dziêkujê za goœcinê - przesympatyczne jest wasze mieszkanko”, jak
zawsze przy autografie do³¹czaj¹c uœmiechniêt¹ buŸkê. 

Z fanami w limuzynie
„Irenkow¹ Rodzink¹” nazywali siebie zebrani w bydgoskim Fan

Clubie wielbiciele Ireny Jarockiej. Tak traktowa³a ich sama Gwiaz-
da. Zawsze mia³a dla nich czas i otwarte serce. Nigdy nie odmawia-
³a spotkañ po koncercie, podpisywania zdjêæ, p³yt i mi³ych rozmów
z fanami. - Najwierniejszych z nas zna³a po imieniu, dysponowa³a
naszymi numerami telefonów i adresami mailowymi. Gdy mia³a
czas, odpisywa³a. Chcia³a nas lepiej poznaæ, wiedzieæ, sk¹d jesteœmy,
czym siê zajmujemy. Ogromnie siê o nas troszczy³a. 

Czasami robi³a fanom niespodzianki. Podczas koncertu miko³aj-
kowego w Bydgoszczy, znaj¹c liczbê fanów, którzy na nim bêd¹, ka¿-
demu przygotowa³a piêkne bombki z napisem: „Weso³ych Œwi¹t. Ire-
na Jarocka”, dodaj¹c imiê wielbiciela.

A„Rodzinka” siê rewan¿owa³a. Gdy zbli¿a³a siê data jej urodzin,
nie brakowa³o tortu, przys³owiowych „stu lat” i prezentów. Te ostat-
nie, podobnie jak kwiaty, by³y norm¹ nawet bez „szczególnej oka-
zji”. Dla jej wielbicieli œwiêtem by³o ka¿de spotkanie z idolk¹. 

Artystka lubi³a zaskakiwaæ. - Kiedyœ, bêd¹c z Danusi¹ w Rzeszo-
tarach k. Krakowa, oczekuj¹c na koncert Ireny, zauwa¿y³yœmy pod-
je¿d¿aj¹c¹ limuzynê. Mia³a ona zawieŸæ Gwiazdê na pobliski stadion,
miejsce wystêpu. Widz¹c nas, Irena bez wahania zaproponowa³a wspól-
n¹ przeja¿d¿kê - wspomina pani Urszula.

Duet z ksiêdzem
Koncerty te¿ bywa³y nieprzewidywalne. Kiedyœ, gdy œpiewa³a: „tru-

skawkowy lubiê d¿em”, fani zaskoczyli j¹, wystawiaj¹c na scenê du-
¿y plastikowy pojemnik z takowym przysmakiem. Na innym, pod-
czas utworu „Kocha siê raz”, gdy mia³a rozbrzmieæ partia mêska, na
scenê wkroczy³ - œpiewaj¹c, jeden z jej fanów, ubrany na bia³o, z wiel-
kim bukietem kwiatów. Do tej piosenki, która powsta³a dla duetu,
artystka czêsto zaprasza³a kogoœ z publicznoœci. Podczas koncertu
w Lublinie zg³osi³ siê mê¿czyzna, który piêknie j¹ wykona³. Zachwy-
cona zapyta³a, czy uczy³ siê œpiewu. Pad³a odpowiedŸ: „To pewnie
z racji zawodu, bo jestem ksiêdzem”. Ksi¹dz Jacek, który pochodzi
z Rzeszowa, te¿ nale¿y do wiernych fanów piosenkarki. Do³¹czy³ i
on do Fan Clubu. Co wiêcej, podczas pobytu pani Ireny, jej mê¿a oraz
córki w Rzymie by³ ich przewodnikiem oraz uczestniczy³ wraz z ni-
mi w audiencji u Jana Paw³a II. 

Irena Jarocka lubi³a opowiadaæ dowcipy, jak choæby ten o pijanym
mê¿czyŸnie, który zataczaj¹c siê, be³kota³: „Motylem jestem”. Za-
wsze stawia³a na optymizm, dziel¹c siê ze sceny energi¹ i czerpi¹c
j¹ od fanów. Gdy koncert by³ w weekend, lubi³a za¿artowaæ: „Ma-
cie tak¹ energiê, ¿e jutro na pewno eksplodujecie w pracy”. Ta wy-
powiedŸ zabrzmia³a szczególnie zabawnie podczas koncertu dla…
nafciarzy i gazowników w Jaœle. 

Jak Anio³
Gdy tak dobra, ¿yczliwa i radosna osoba nagle zniknê³a z tego œwia-

ta, by³o to dla wszystkich ogromnym szokiem. - Prawie nikt nie wie-
dzia³, ¿e rozpoznano u niej glejaka. Z t¹ diagnoz¹ prze¿y³a zaledwie
5 miesiêcy - mówi pani Urszula. 

Pani Danuta wiedzia³a wiêcej. - Ostatni raz widzia³yœmy siê z Ire-
n¹ na koncercie 16 lipca 2011 r. w Rumi. Po nim umawia³yœmy siê
na kolejne spotkanie, ale do niego ju¿ nie dosz³o. Operacjê mia³a w
dniu urodzin, 18 sierpnia - wspomina przyjació³ka Gwiazdy. - Te naj-
gorsze wiadomoœci przekazywa³ mi brat Ireny z £eby. Jej telefon by³
ju¿ wy³¹czony. Czeka³am na lepsze, wierzy³am, ¿e wyzdrowieje, ¿e
jest silna. Nigdy przecie¿ nie chorowa³a, stosowa³a zdrow¹ ¿ywnoœæ,
bardzo o siebie dba³a. P³aka³am dniami i nocami. Modli³am siê o jej
zdrowie.

Niestety, los Gwiazdy by³ przes¹dzony. - Rok wczeœniej Irena, któ-
ra by³a wierz¹ca, podarowa³a mi ksi¹¿kê „Œwietlista si³a anio³ów”.
Wpaja³a mi, ¿e ka¿dy ma swojego anio³a i on nas prowadzi. Ten te-
mat dosyæ d³ugo nam towarzyszy³ - opowiada pani Danuta. - 21 stycz-
nia 2012 r. by³am w moim mieszkaniu. Ok. godz. 13 nagle us³ysza-
³am za plecami, jak spad³ wisz¹cy na meblu anio³ek. By³ plastiko-
wy, ale huk rozleg³ siê tak du¿y, jakby zbi³o siê szk³o. Podnosz¹c go,
pomyœla³am o Irenie. Godzinê póŸniej otrzyma³am telefon od brata
Ireny…

Mszê pogrzebow¹ celebrowa³ ks. Jacek. On te¿ wyg³osi³ przejmu-
j¹c¹ mowê po¿egnaln¹, a na Pow¹zkach rozbrzmia³y dŸwiêki „Wy-
myœli³am ciê” i innych przebojów Ireny Jarockiej… Gdy duchow-
ny ze ³zami w oczach odchodzi³ z katakumb, Urszula Grzyœ przytu-
li³a siê i zapyta³a: „Jak my teraz bêdziemy ¿yæ bez Irenki?” Us³ysza-
³a ciche: „Bêdzie nam teraz œpiewa³a z nieba”... 

Czy mia³a ulubione dania? - Najchêtniej jad³a chlebek ry¿owy, twarogi, ró¿nego typu
serki, warzywa i ryby. Uwielbia³a sa³atki - wylicza pani Ignatowska. - Pi³a najczêœciej wo-
dê z cytryn¹, sam¹ wodê lub bardzo s³ab¹ kawê. 

Weso³ych chwil by³o mnóstwo. - Czasem jeŸdzi³yœmy komunikacj¹ miejsk¹. Nieczêsto
by³a rozpoznawalna, bo na spacerach czy te¿ tego typu wyjazdach nie nak³ada³a maki-

ja¿u. Typowe dla gwiazd okulary s³oneczne zak³ada³a jedynie w s³oneczne dni. Któ-
regoœ dnia zaproponowa³am, byœmy wspólnie obejrza³y film „Motylem jestem, czy-

li romans czterdziestolatka”, w którym zagra³a Irena. Ucieszy³a siê i stwierdzi³a,
¿e chêtnie go sobie przypomni - opowiada nasza rozmówczyni. - Obie siê
uœmia³yœmy, a Irena nawet sama z siebie. Co chwilê powtarza³a: „O Bo¿e, ja-
kie ja mia³am tam buty!”, „O Bo¿e, jakie spodnie!”, „Co ja tam mówi³am?!”.

Dla komfortu artystki, pani Danuta nie zdradza³a, kiedy goœci³a j¹ u siebie.
- Kiedyœ jeden z s¹siadów, tu¿ po wyjeŸdzie Ireny zaczepi³ mnie, pytaj¹c z
uœmiechem: „Ta co œpiewa w telewizji by³a u pani?”. Udawa³am, ¿e nie wiem,
o kim mówi, ale on twierdzi³, ¿e rozpozna³ w niej znan¹ piosenkarkê. Wte-
dy przyzna³am, ¿e siê przyjaŸnimy. Stwierdzi³ krótko: „To piêkne”.

Nawet wyjazd Ireny Jarockiej do USA w 1990 r. nie zerwa³ tych wiê-
zi. - W listach pisa³yœmy o wszystkim: ja o swojej codziennoœci, ona o
swojej - t³umaczy pani Danuta. - W jednym z listów napisa³a: „Kocham
Ciê jak rodzon¹ siostrê...”. Tej nigdy nie mia³a. 

Gwiazda w poci¹gu
Akiedy Urszula spotka³a Irenê Jarock¹? W1977 r., gdy ta goœci³a na sce-

nie kroœnieñskiego Domu Kultury. - Do dziœ pamiêtam, jak mocno bi³o mi
serce, gdy po wystêpie uda³am siê do jej garderoby, by podziêkowaæ za

wspania³y koncert i zamieniæ kilka zdañ z moj¹ idolk¹. By³am przeszczêœli-
wa! - wspomina. W 1978 r. do³¹czy³a do Ogólnopolskiego Klubu Wielbicieli

Ireny Jarockiej. Wkrótce pojawi³a siê okazja do udzia³u w kolejnych koncertach.
W 1984 r. ponownie bi³a brawo ukochanej artystce w rzeszowskiej filharmonii. 
Fani byli niepocieszeni, a wœród nich i pani Urszula, gdy w 1990 r. gwiazda zde-

cydowa³a siê do³¹czyæ do mê¿a w USA. - Nie mog³am uwierzyæ, gdy pod koniec
2001 r. w Rzeszowie, przechodz¹c swoj¹ ulic¹, zobaczy³am plakat zapowiadaj¹-

cy koncert promuj¹cy now¹ p³ytê Ireny, „Mój wielki sen” - opowiada nasza roz-
mówczyni. - I tak po 17 latach, na scenie klubu „Akademia”, znów zobaczy-

³am moj¹ ukochan¹ Gwiazdê. Pamiêtam, ¿e siedzia³am w II rzêdzie,
a po koncercie uda³am siê za kulisy. Irena mówi³a, ¿e widzia-

³a ze sceny, jak œpiewam wspólnie prawie ka¿d¹ piosen-
kê, wiêc zachêci³a bym do³¹czy³a do ogólnopolskie-

go Fan Clubu Ireny Jarockiej w Bydgoszczy
prowadzonego przez Danutê Ignatowsk¹.

Pani Urszula tak w³aœnie zrobi³a, a w
Danucie z Bydgoszczy znalaz³a przy-
jació³kê. Coraz czêœciej wyje¿d¿a-
³a z ni¹ na koncerty. Gdy odbywa-
³y siê w okolicach Bydgoszczy, no-
cowa³a u kole¿anki, kiedy blisko
Rzeszowa, zaprasza³a j¹ do siebie.
Bywa³o, ¿e i sama Gwiazda zatrzy-

mywa³a siê u fanów. Bo choæ dziœ
trudno to sobie wyobraziæ, Irena Ja-
rocka przez d³ugi czas na wystêpy
jeŸdzi³a…autokarami i poci¹gami. 

- W 2005 r., podczas wakacji spê-
dzanych u mojej rodziny w Kroœnie,
póŸnym wieczorem zadzwoni³ tele-
fon, w s³uchawce którego us³ysza³am:
„Mówi Irena Jarocka”. Zamar³am.
Myœla³am, ¿e ktoœ sobie robi ¿arty.
Rozpozna³am jednak jej g³os - wspo-
mina pani Urszula. - Artystka po-
trzebowa³a pomocy kogoœ mieszka-
j¹cego na Podkarpaciu, wiêc Danu-
sia bez wahania poleci³a moj¹ oso-
bê i udostêpni³a numer. Z koncertu
w Iwoniczu-Zdroju nastêpnego dnia
pani Irena mia³a pojawiæ siê na se-
sji zdjêciowej w stolicy. Czasu by-
³o niewiele. I tak oto spe³ni³o siê
moje wielkie marzenie - po koncer-
cie pojecha³yœmy do mojego rze-

Wystêp 
w SStrzy¿owie

(15.08.2010 rr.)

Irena JJarocka zz DDanut¹ IIgnatowsk¹ ww ddrodze 
do kkolejki mmiejskiej ((Gdañsk ZZaspa 44.06.1981 rr.)

Gwiazda ww ttowarzystwie wwiernych ffanek: 
Urszuli ooraz DDanuty ((15.08. 22007 rr.).

Artystka nnieraz ggoœci³a 
u ppani IIgnatowskiej.

Piosenkarka
lubi³a
czerwieñ
(Warszawa,
22.05. 22011 rr.).

Z UUrszul¹ GGrzyœ
w PPrzeworsku
(9.08. 22009 rr.). 

Ostatnie zzdjêcie
pani UUrszuli 
ze sswoj¹ GGwiazd¹. 

Pani DDanuta bby³a ddla IIreny
Jarockiej jjak ssiostra. 

Autografy AArtystki
zawiera³y
uœmiechniête
buŸki. 

Na kkoncercie 
w jjaros³awskiej

Kamienicy
Attavantich

(6.02.2010 rr.).

Fani nnigdy 
nie zzapominali
o uurodzinach
swojej 
Gwiazdy. 

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 p
ry

w
at

ne
 D

an
ut

y 
Ig

na
to

w
sk

ie
j o

ra
z 

U
rs

zu
li 

G
rz

yœ
, M

W
M

ed
ia

.


