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Z Ireną Jarocką rozmawiała Barbara 
Aleksandrowicz z „Tygodnika Polonij-
nego”.

Mieszka Pani obecnie w Teksasie. Kie-
dy i jak Pani tam trafiła? Dlaczego 
właśnie tam?
W Teksasie mieszkam od trzech lat. Mój 
mąż dostał pracę jako profesor wydzia-
łu Computer science na Texas Tech Uni-
versity. Przebywam tam, gdzie mąż do-
staje pracę i zawsze się dostosowuję. 
Przemieszczam się z miejsca na miej-
sce, by wykonywać moją pracę i potrze-
buję do tego samolotów i z nich najczęś-
ciej ostatnio korzystam.

Bywa Pani, choć niestety bardzo rzad-
ko, na Wschodnim Wybrzeżu USA. Co 
sprowadza Panią tym razem?
Nie jestem wcale tak rzadko na Wschod-
nim Wybrzeżu. Byłam ostatnio z kon-
certami w Filadelfii, Reading, Allen-

town, “Polskiej Częstochowie” i na Flo-
rydzie. Będę także w Waszyngtonie i w 
Wood-Ridge w New Jersey na Balu Po-
dróżnika 4-go lutego.

Nad czym Pani obecnie pracuje? 
Ogromnie dużo czasu pochłania mi te-
raz “Discover Poland Festival”, który 
odbędzie się w Santa Monica w dniach 

od 28 do 30 kwietnia. Jest to festiwal 
pokazujący Amerykanom dzisiejszą 
Polskę. Pracuję nad nowym CD, kończę 
autobiografię, przygotowuję trasę na 
maj i czerwiec po Polsce, pracuję tak-
że nad rozszerzeniem mojego repertua-
ru. Jak widać planów mam mnóstwo i 
im dalej w życie, tym jest ich więcej.

Gdzie Pani ostatnio koncertuje? 
Czym różni się publiczność w Polsce 
od tej polonijnej? Która jest bardziej 
wymagająca?
Koncertuję w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie i Europie, a przede wszyst-
kim w Polsce.
Trudno powiedzieć, która publiczność 
jest bardziej wymagająca. Zawsze jest 
to “moja” publiczność, czekająca na 
wspomnienia związane z moją piosen-
ką. Uczucia ludzi są wszędzie takie 
same. Dzisiaj już te reakcje wyrówna-
ły się. Kiedyś publiczność polonijna w 

Stanach reagowała bar-
dziej żywiołowo na sta-
re piosenki. Tęskniła za 
krajem i życiem, któ-
re tam zostawiła. Przez 

“żelazną kurtynę” trud-
no było się przebić, więc 
pozostawała im tęsknota 
i listy do najbliższych w 
Polsce. Teraz, gdy te pio-
senki nabrały patyny cza-
su, to dla wszystkich sta-
ły się szczególnie drogie 
przez wspomnienia, któ-
re są i tu i tam podobne.

Pani przeboje (właściwe 
wszystkie Pani piosenki są przebojami) 
zna cała Polska. Znają je również Po-
lacy rozrzuceni po całym świecie. Co 
sprawia, że trafiają one do wszystkich? 
W jaki sposób dobiera Pani sobie reper-
tuar, kompozytorów, autorów tekstów? 
Moje piosenki dobieram pod kątem do-
brej muzyki i tekstu o zwykłych ludz-
kich sprawach, smutkach i radościach. 
Zawsze są one zgodne z moim wnę-

trzem. Jestem sobą w piosence, śpie-
wam prawdę i może dlatego moje pio-
senki tak trafiają do ludzkich serc. Piszą 
je różni kompozytorzy i autorzy; byłam 
zawsze bardzo wybredna, jeżeli chodzi 
o dobór piosenek. Czasami nawet zda-
rzało się, że nie mogłam zdecydować 
się na zaproponowany utwór i oddawa-
łam go z powrotem, po czym ktoś inny 
go nagrał i był to wielki przebój. Wi-
docznie tak musiało być. Nie narzekam, 
bo i tak miałam wiele przebojów, które 
przetrwały próbę czasu. Pewnie jestem 
w czepku urodzona.

Czy czuje się Pani kobietą spełnioną? 
Mam to szczęście, że czuję się spełnio-
ną artystką i kobietą, aczkolwiek nadal 
lubię odkrywać nowe możliwości, sta-
wiać sobie kolejne wyzwania. Jestem 
niczym życiowy gracz, którego eks-
cytuje poznawanie życia i pokonywa-
nie własnych słabości. Eksperymentuję, 
żyję całą sobą. Mam nadal wielkie pla-
ny i dużo do zrobienia.

Jakie są Pani pasje życiowe i zaintere-
sowania poza muzyką? Jak i gdzie spę-
dza Pani wolny czas? Z kim lubi Pani 
przebywać?
Moją pasją oprócz muzyki są podróże, 
poznawanie świata, wędrowanie po gó-
rach, spływy pontonowe po górskich 
rzekach, 

Umieć żyć
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dobra książka, a ostatnio promocja Pol-
ski. Każdą wolną chwilę staram się spę-
dzać z bliskimi. Jako, że często wyjeż-
dżam z domu, nie wyobrażam sobie wa-
kacji bez mojej rodziny.

Czy ma Pani swoją receptę na zacho-
wanie młodości i urody? A może spo-
sób na zatrzymanie czasu, bo on defi-
nitywnie zatrzymał się dla Pani. Czy 
uprawia Pani jakieś sporty, stosuje te-
rapie, itp?
Nie stosuje specjalnych zabiegów, aby 
wyglądać młodo. Mój wygląd w dużym 
stopniu zawdzięczam genom. Nie przej-
muję się zmarszczkami, bo są one po-
dobno oznaką mądrości. Pogoda ducha 
objawia się na twarzy. Jestem życiową 
optymistką, potrafię przebaczać, niepo-
wodzenia traktuję jako kolejną szkołę 
życia, nie rozczulam się nad sobą, gdy 
coś mnie boli, potem samo przechodzi. 
Utrzymuję stałą wagę od wielu lat. Sta-
ram się również zdrowo odżywiać, cza-
sami chodzę do Fitness Center, choć 
uważam, że powinnam korzystać z nie-
go częściej. Niekiedy mam słabość do 

słodyczy, szczególnie do pysznych cia-
stek w Polsce, do polskiego chleba, któ-
ry mogłabym jeść kilogramami, gdy-
by nie obawa przed nadwagą. Muszę 
się przyznać, że nie oszczędzam się w 
życiu. Ciężko pracuję i rozpiera mnie 
energia. Nie potrzebuję wiele czasu, aby 
się zrelaksować. Bywa jednak, że poja-
wia się potrzeba wyciszenia się, znale-
zienia czasu na “nicnierobienie”.

Czy ma Pani jakieś szczególnie bliskie 
Pani sercu utwory? Czy wiążą się z 
kimś lub czymś szczególnym?
Bliskie memu sercu utwory? Mam ich 
bardzo dużo, śpiewam różne gatunki 
muzyki. Trudno powiedzieć, w czym 
najlepiej się czuję. Może w piosen-
ce refleksyjnej, głębokiej, chociaż je-
stem również otwarta na nową muzy-
kę. Chciałabym na nowym CD ujawnić 
moje nowe możliwości wokalne, wejść 
w inne brzmienia aranżacyjne. Jestem 
zafascynowana możliwościami nagra-
niowymi w dzisiejszym studio. Śpie-
wanie to wielka frajda. Moje piosen-
ki łączą się z różnymi wspomnienia-
mi w życiu, do których wracam wraz 
z moją piosenką. Przykładowo utwór 

„Wymyśliłam Cię” dostałam od moje-

go byłego męża Mariana Zacharewicza, 
który przywiózł mi ją do Paryża. Prze-
bywałam tam już czwarty rok i nie mo-
głam zdecydować się na powrót do kra-
ju, chociaż bardzo tęskniłam za wszyst-
kim, co polskie. Marian dał mi tę pio-
senkę pod warunkiem, że szybko wrócę 
do Polski i tam pozostanę. Wróciłam, 
zaśpiewałam i...zostałam.

Czy uważa Pani, że artyści rodem z Pol-
ski mają większe szanse na realizowa-
nie swoich marzeń w Ojczyźnie, czy też 
USA otwiera przed nimi większe per-
spektywy kariery artystycznej? Od cze-
go to zależy? dokończenie na str. 12
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Irena Jarocka oraz Too Slim i Leszek 
Nowicki z TV Polonia podczas występu na 
balu WOŚP

Z rodziną
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Myślę, że rynek amerykański jest bar-
dzo trudny, aby na nim zaistnieć. Ła-
twiej przebić się ludziom młodym, ory-
ginalnym, posiadającym wielkie pienią-
dze i dobrego menadżera. Niezbędna 
jest też ciężka praca i łut szczęścia. Być 
może młodzież polonijna miałaby więk-
sze szanse zaistnieć w polskim show bi-
znesie, ale tam także trzeba spełniać po-
dobne warunki jak w Stanach. Dzisiej-
szy polski show biznes przypomina bar-
dzo amerykański. 

Jakie rady dałaby Pani młodym adep-
tom estrady?
Do osiągnięciu sukcesu potrzeba 10% 
talentu, 10% szczęścia i 80% procent 
pracy. Ważna jest również wiara w speł-
nienie marzeń. 

Irenę Jarocką znamy jako wielką 
gwiazdę estrady o nieprzeciętnej uro-
dzie i wdzięku, pewną siebie, świadomą 
tych atutów, niedostępną. Jaka jest Ire-
na Jarocka naprawdę? Co ceni sobie w 
życiu najbardziej? Jakie wartości? Jak 

dobiera przyjaciół?
Uważam, że jestem normalnym, życz-
liwym człowiekiem, który stąpa twar-
do po ziemi. Czasem może traktuje ży-
cie trochę za poważnie. Najbardziej ce-
nię sobie miłość, uczciwość, solidność, 
prawdę, szczodrość, tolerancję, pogo-
dę ducha i poczucie humoru. W dobo-
rze przyjaciół kieruję się sercem. To ono 
podpowiada mi, komu mogę zaufać. 

Jakie cechy ceni Pani w mężczyźnie? 
Jaki jest jej mężczyzna? Czym jest dla 
Pani rodzina, bliscy?
Mój mężczyzna to moja opoka. Wiem, 
że mogę na niego liczyć w każdym mo-
mencie. Zapewnia mi spokój, pewność 
siebie, jest ciekawy świata, inspiruje 
mnie do odkrywania siebie, do życia 
całą sobą. Szanuje przy tym moje pa-
sje, podobnie tak jak ja szanuję jego. W 
naszym domu jest dużo śmiechu, cieka-
wych dyskusji. Problemy, których nie 
skąpi życie, są po to, aby je wspólnie 
rozwiązywać. Dziękuję Bogu, że mam 
tak wspaniałą rodzinę, która z wyrozu-

miałością podcho-
dzi do moich wy-
jazdów. Kocham 
ją ponad życie.

Jakiej muzyki słu-
cha Pani najchęt-
niej? Co Pani my-
śli o współczesnej 
muzyce polskiej? 
Lubię zatopić się 
w spokojnej mu-
zyce do medyta-
cji, brzmieniu fle-
tu Indian; regene-
ruję się przy mu-
zyce klasycznej.
Podoba mi się dzi-
siejsza muzyka w 
Polsce. Powsta-
je tam dużo pięk-
nych piosenek, ale 
z żalem stwier-
dzam, że nie ma 
takiej promocji jak 
kiedyś i przez to 
wiele z tych utwo-
rów nie jest wy-
lansowanych. Nie 
toleruję natomiast 

bzdurnych tekstów i niecenzuralnych 
słów w piosence. Nie lubię hard rocka 
i muzyki heavy metal, szkoda mi na to 
moich uszu. Z piosenkarzy szczególnie 
cenię Edytę Górniak, Beatę Kozidrak i 
Grzegorza Markowskiego. 

Jak wygląda zwykły dzień Ireny 
Jarockiej?
Dzień zaczynam od pracy na kompute-
rze, telefonów i pracy nad nowymi pio-
senkami. Obecnie pracuję również nad 
festiwalem oraz nowym programem dla 
Amerykanów. Wieczorami jak znajdę 
chwilę czasu, poprawiam moją książkę.

Czy tęskni Pani za Polską? Jak często 
ją odwiedza? Jak zmieniła się Polska 
na przestrzeni ostatnich lat? Jakie są 
według Pani te zmiany?
Ponieważ jestem w Polsce kilka razy w 
roku, to nie tęsknię już za nią tak bardzo, 
bo wiem, że zawsze mogę tam pojechać. 
Dostrzegam zmiany i cieszę się, że Pol-
ska rozkwita. Gdy jeżdżę po kraju wi-
dzę zadbane wioski, coraz lepsze drogi, 
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coraz piękniejsze domy i coraz ciekaw-
sze modele samochodów. Poprawia się 
również jakość oferowanych usług. Z 
naszych gabinetów stomatologicznych, 
salonów kosmetycznych korzystają 
mieszkańcy niemal całej Europy. Mamy 
się czym pochwalić: naszym słynnym 
na świecie wzornictwem, jachtami, wy-

robami z bursztynu, skóry, srebra, a tak-
że osiągnięciami z dziedziny informaty-

ki, astronomii, filmu, muzyki i w wie-
lu innych dziedzinach. Chciałabym to 
wszystko móc pokazać na naszym festi-
walu w Santa Monica w Kalifornii.
W Polsce mamy też najsmaczniejsze 
jedzenie, wszystko ma swój natural-
ny smak. Nigdzie na świecie chleb nie 
pachnie tak jak w ojczystym kraju.

Jakie ma Pani marzenia?
Marzy mi się wielka trasa koncertowa z 
występami w Warszawie, Gdańsku, Po-
znaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Krako-
wie, a tutaj - w Nowym Jorku, Chica-
go i Toronto. Marzę również o nagraniu 
CD w wielkiej firmie płytowej. Chcia-
łabym także, aby Discover Poland Fe-
stival zaistniał na stałe w Santa Monica, 
ale nade wszystko marzy mi się spokój 
ducha, znalezienie więcej czasu na po-
leniuchowanie i dla najbliższych. Jako, 
że wszystkie moje marzenia się spełnia-
ją wcześniej czy później, to wierzę, że i 
te się spełnią. ♦

Zdjęcia pochodzą z archiwum artystki

Portret  Ireny Jarockiej autorstwa 
Bogusława Rustyka


