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Zofia Żeleska-Bobrowski, Janusz Sporek i Jerzy Majcherczyk skladaja symbolicznie róże przed portretem artystki Foto: MARCIN ŻURAWICZ/ NOWY DZIENNIK
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W niedzielę, 29 stycznia, wieczorem w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie odbyła się msza święta za duszę piosenkarki
Ireny Jarockiej. Polonia tłumnie stawiła się, aby oddać hołd artystce, a kościół wypełniony był do ostatniego miejsca.

W trakcie mszy !w. pi"knie o twórczo!ci Ireny Jarockiej i jej ogromnym wp#ywie na ludzi mówi# ksi$dz proboszcz Marek Sobczak. Wspania#e pie!ni
wykona#y dwie utalentowane wokalistki – Ewa Lewandowska znana z programu Mam Talent, która za!piewa#a Ave Maria i Panis Angelicus, oraz
Ma#gorzata Staniszewska, która zmar#ej artystce zadedykowa#a swoj$ kompozycj" do wiersza Jana Paw#a II – "%ród#o". Pod koniec mszy zebrani w
skupieniu odmówili modlitw" za dusz" zmar#ej.

Po mszy przyjaciele Ireny z#o&yli symboliczne ró&e przed portretem artystki, ustawionym na przykrytym kirem stole. W programie wspomnieniowym o
Irenie Jarockiej opowiedzieli ci, którzy znali j$ osobi!cie. Piosenkark" niezwykle ciep#o wspomina# muzyk Janusz Sporek, a podró&nik Jerzy Majcherczyk
opowiedzia# o wyprawie Ireny Jarockiej z Polonijnym Klubem Podró&nika do Peru w 2006 roku. Obecni mieli okazj" równie& obejrze' pokaz slajdów ze
zdj"ciami Ireny Jarockiej znanej fotograf Zosi (eleskiej-Bobrowski, a tak&e wys#ucha' utworów po!wi"conych piosenkarce.

Utwór zmar#ej zadedykowa# Piotr Rudzi)ski, nowojorski muzyk oraz korespondent TV Polonia. Na koniec przy d*wi"kach gitary akustycznej wszyscy obecni
od!piewali jeden z najwi"kszych przebojów artystki "Odp#ywaj$ kawiarenki". W!ród osób, które w niedziel" przysz#y odda' ho#d Irenie Jarockiej, obecni byli
mi"dzy innymi Andrzej Zieli)ski z zespo#u Skaldowie, a tak&e Jan Wi!niewski, przed laty mened&er Czes#awa Niemena, wieloletni bliski przyjaciel
piosenkarki.

Ci, którzy przyszli dzisiaj do ko!cio#a czuli tak$ potrzeb", tak jak ja czu#em, &e musz" zorganizowa' taki wieczór – powiedzia# Nowemu Dziennikowi Jerzy
Majcherczyk. Wobec Ireny Jarockiej mia#em du&y d#ug wdzi"czno!ci. Ona kocha#a Greenpoint i wiele koncertów tu za!piewa#a. To by#a wyj$tkowa osoba i
wszystkim nam b"dzie jej bardzo brakowa' – doda#.

Przychodz$c dzisiaj tak licznie Polonia da#a dowód, &e Irena Jarocka by#a nam wszystkim bardzo bliska – powiedzia# po mszy wspó#organizator programu
Janusz Sporek, który zaprzyja*niony by# z artystk$ od wielu lat. Wszyscy którzy przyszli chcieli pokaza' swój &al, ale jednocze!nie i uznanie dla tej
niezwyk#ej piosenkarki. Odesz#a gwiazda niepowtarzalna, osoba z wielk$ klas$ i wielkim talentem.

Irena Jarocka zmar#a w sobot" 21 stycznia w Warszawie. By#a znana z takich przebojów, jak: "Odp#ywaj$ kawiarenki", "Motylem jestem" czy "Gondolierzy
znad Wis#y". Od 1990 roku do 2007 mieszka#a w USA.
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