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Wspomnienie o Irenie Jarockiej
nowy dziennik Sobota – niedziela 28-29 stycznia 2012

Szukała własnej drogi
n "Wspaniały człowiek, ciepła osoba, która przyciągała ludzi, roz-

Anna Tarnawska

Wspominając"Irenkę"jejprzyjaciele
sąradośni.Opowiadanymanegdotom
towarzyszy wesołość i wzruszenie.
"Onawciążjestwśródnas"–powtarzają.Pochwiliogarniaich,przechodzącawsmutek,cichamelancholia.
IrenaPodowskawspomina,jakna
początku lat 90. odebrała telefon.
Dzwoniłajejznajomamówiąc,żeIrenaJarocka,któraniedawnoprzeprowadziłasiędoClifton,zapraszanabigosikolędy:"Niechprzyjdzie,ktomoże".Podowskabyłaniecoskrępowana,aleipodekscytowana,idącdoJarockiej,którąznaładotądjakoscenicznąosobowość.Oddrzwiotoczyłająwspaniała,serdecznaatmosfera.
Byłtopoczątekzażyłejprzyjaźni.
W TYM SAMYM CZASIE IRENĘ JAROCKĄ POZNAŁA HALINA STAVIN.

"Obracałyśmysięwgroniewspólnych
znajomych.Irenkabyławspaniałąkobietą,żoną,matkąiartystką.Skromna,serdecznadlaprzyjaciół,wrażliwanapiękno"–mówipaniHalina.
JanuszSporek,dyrygent,muzyk
idziałaczspołeczny,poznałpiosenkarkęwstyczniu2002,kiedyzaprosiłjądowystąpienianaorganizowanymnaGreenpoinciekoncerciekolęd."Odtegoczasuzaprzyjaźniliśmy
sięgłęboko.Zazwyczajspotykaliśmy
sięwktórejśzpolskichrestauracji.

Irena ogromnie tęskniła za Polską.
Żadnespotkanienieobyłosiębezrozmowyiwspomnieńnatematkraju.
Ceniłamniedlatego,żepoświeciłem
się promowaniu polskiej muzyki i
polskichartystów"–wspomina.
MiraLechowiczwyrosłanapiosenkachIrenyJarockiej.Takjakpiosenkarka,pochodziłazWybrzeża.Jakonastolatkazbierałajejautografy.
PolatachpoznałysięwStanachiserdeczniezaprzyjaźniły.Świetniesięrozumiały,copołączyłojeinagruncie
zawodowym.Jarockadołączyłado
prowadzonejprzezMiręLechowicz
Fundacji Echo. Razem promowały
zdrowytrybżycia.WyjeżdżałydoPolskiorganizowaćkonferencjenatemat profilaktyki zdrowia kobiet.
"Onasamabardzodbałaozdrowie.
Dobrzesięodżywiała,byławegetarianką,ćwiczyła,spałaminimum8
godzindziennie–mówiLechowicz,
którawpiątekzorganizowaławVoorheesville mszę świętą w intencji
zmarłej.–Zależałomi,żebymszaodbyłasięwtymsamymczasie,copogrzebIrenkiwWarszawie".
"Byłabardzocierpliwa.Trzebabyłojąodciągaćodludzi,którzychcielisobiezniązrobićzdjęciealbodostaćautograf.Wiedziała,żeludzietegochcą.Tobyłbardzodobryczłowiek.Doskonalesięprzyniejczułem"–dodajepanSporek.
"Byłapięknąkobietą.Staranniedo-
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taczając wokół siebie aurę dobroci" – mówi o Irenie Jarockiej Mira Lechowicz.

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

bierałastrojeestradowe.Zależnieod
okoliczności wybierała ekstrawaganckie,błyszczącekreacjealboklasycznąelegancję"–opowiadaMira
Lechowicz
"Śpiewała, żeby uprzyjemnić ludziomżycie.Mówiła,żewykonuje
'piosenkiśrodka'–dladużejgrupyludziwśrednimwieku.Wjejdomubywałowielupolskichartystów:DanutaRinn,TadeuszDrozda,AndrzejZieliński–mówiPodowska.–Kochała
swojąrodzinę.Byławspaniałążoną,
matkąigospodynią.Jejdomcharakteryzowałstyleklektyczny.Zbierała
antyki,obrazyiporcelanę.Napatio
uprawiałazioła.Bardzolubiłapracowaćwswoimogrodzie.Jednązjej
pasjibyłogotowanie.Wymyślaławłasne przepisy na wykwintne dania.
Przyrządzaławspaniałymuszłososiaitortmakowyzjabłkami.Wyprawiałacudowneprzyjęcia,naktórych
panowałaciepłaiserdecznaatmosfera. To ciepło od niej emanowało.
Podczastychspotkańniebyłagwiazdą.Byławyciszoną,pozytywnąimądrą,nasząIrenką"–wspomina.
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"WSPANIALE CZUŁYŚMY SIĘ W
SWOIM TOWARZYSTWIE. Lubiły-

Irena Jarocka w swoim domu

śmyrozmawiaćgodzinami,anawetwspólniemilczeć"–wyznaje
MiraLechowicz.Opowiada,żeJarockauwielbiałapodróże.Podczas
wycieczki z grupą znajomych na
KaraibyIrenaJarockazłamałanogę.Wypadekniepozbawiłjejpogodyducha.Ulgęznajdowaławzaplecionymzrąkkolegówsiodełku.
Tak poruszała się po wyspie St.
John’s."Byłabardzoaktywnawe
wszystkim,corobiła.Interesowałasięmedycynąniekonwencjonalną–opowiadaPodowska.–Ćwiczyłyśmyrazemjogę.Wspierały-

śmy się w stosowanych dietach
oczyszczających.Ja'pękłam'pokilkudniach.Onawytrwaładokońca.Zachęcałanasdodziałania:–
Trzebaiśćdoprzodu,Mireczko–
mówiła".
"Irenkabyłaświetniezorganizowana.Zawszedużosięwokółniej
działo. Chciała promować Polskę.
Zmienićstereotypoweamerykańskie
podejściedoPolaków.Pokazywała,
żeto,cownaszymkrajunajlepsze,
tobogatakultura.Tobyłwyjątkowy
człowiek.Będzienamjejbardzobrakowało"–podkreślawzruszonapaniMira.
"Szukaławłasnejdrogi.Chciałarealizowaćswojąmisję"–dodajeHalinaStavin.
"Nie wiedziałam o jej chorobie.
Niedawno,wjednymzpolskichtygodników,przeczytałamwypowiedź
jejpierwszegomęża,którymówił,że
Irenachorowałaoddawna.Jednak
niechciałaotymmówić,żeby–przewrotnie–niktniezarzuciłjej,żewykorzystujechorobęwkarierze.Kiedywjejurodziny,18sierpnia,zadzwoniłam, żeby złożyć życzenia,
słuchawkęwwarszawskimmieszkaniupodniósłjejmążMichałSobolewski.Wtedydowiedziałamsięojej
chorobie.Aczterydniwcześniejmiałakoncert!Terazleżaławszpitalu.
Pracowaładokońca.Operowanoją
wdniuurodzin.Dochodziładosiebie.Wierzyłam,żetakasilnaosoba
jakonapokonanowotwór"–opowiadaLechowicz.
"NIE WIEDZIAŁEM, ŻE IRENKA
JEST CHORA, A POWINIENEM BYŁ
WIEDZIEĆ, jakojednazosób,które

byłykołoniejblisko.Irenabyłatytanempracy.Byłemprzekonany,że
wPolscepracuje,więcnienaciska-

łemniekontakt.Spokojnieczekałem
ażwróci.Wracałemsamochodemz
Maryland,kiedydostałemSMS-az
Polski.Musiałemsięzatrzymać.To
okropneuczuciedowiadywaćsięo
śmierciprzyjacielaprzezSMS.Pomodliłemsię.Wróciłemdodomui
napisałemwspomnienieoIrence"–
wspominakompozytorSporek.
RodzinyPodowskichiJarockich
razem spędzały Boże Narodzenie.
Śpiewalikolędy.Potemswojąulubioną"Oj,maluśki"śpiewałasoloIrenaJarocka.Imienniczkidawałysobiemałeupominki.IrenaPodowska
dostałaodprzyjaciółkianiołkazamkniętegowszklanymdzwoneczku."TomojaIrenka!Myślęoniej,
booniejniedasięzapomnieć"–wyznaje.
"To był dobry, wspaniały człowiek.Miałaszczególnywpływna
ludzi.Cieszęsię,żemogłampoznać
takąosobę.Iczujęwielkiżal,któregoniedasięwyrazić.Każdymusitoinaczejprzeżyć"–mówiIrenaPodowska.n
"Gdy nie zostanie po mnie nic
oprócz pożółkłych fotografii
błękitny mnie przywita świt
w miejscu, co nie ma go na mapie
(…)"
Fragment piosenki "Połoniny niebieskie" śpiewanej przez Irenę Jarocką
Irena Jarocka zmarła 21 stycznia
2012 r. w Warszawie. Na piątek na
cmentarzu powązkowskim w Warszawie zaplanowano pogrzeb piosenkarki. W niedzielę, 29 stycznia, o
godzinie 5 ppoł., w kościele pw. św.
Stanisława Kostki przy Humboldt
Street na Greenpoincie odbędzie się
msza św. w intencji zmarłej.

