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R.K. Ta płyta to płyta szczególna, 
a my spotykamy się dziś na „zielonym” –  
może akurat nie w marcu, ale na pewno 
w piosence „Warszawa” – Żoliborzu. To 
chyba nie przypadek.

M.S. Pochodzę z Częstochowy, ale 
w Warszawie naprawdę się zakochałem 
i  żyję w niej już dwadzieścia osiem lat. 
Mieszkałem w  bardzo różnych miej-
scach, lecz Żoliborz jest mi szczególnie 
bliski, bo właśnie tu, na 46 metrach, na 
ulicy Przasnyskiej osiedla Zatrasie, miesz-
kaliśmy chyba najdłużej. Początki drugiej 
odsłony T. Love w latach dziewięćdziesią-
tych, kiedy to zespół w zasadzie powstał 
na nowo, z gitarzystą Jankiem Benedkiem 
w składzie, wpłynęły na to, że teraz, po 18 
latach, zdecydowałem się nagrać właśnie 
z  nim płytę solową. Nieprzypadkowo 
spotykamy się dziś na Żoliborzu, ponieważ 
po latach tu powróciłem, Janek mieszka 
tutaj cały czas, a album „Muniek” nagra-
liśmy w studiu znajdującym się w tej samej 
piwnicy, w której wspólnie pisaliśmy wiele 
lat temu wiele dla nas znaczącą piosenkę 

„Warszawa”. I w ten oto sposób historia 
zatoczyła koło. 

Sama płyta jest na pewno w  jakiś 
sposób dojrzała i dorosła i dużo jest w niej 
z  autobiografii, ale trochę też zabawy, 
i dystansu, bo czym się jest starszym, tym 
ma się go dla siebie więcej. Nie chcie-
liśmy się wygłupiać i  robić na siłę płyty 
modnej. Mamy jakąś swoją godność i choć 
w dzisiejszych czasach trudno się bronić 
samą muzyką, artyści muszą opowiadać 
o  swoim życiu prywatnym, związkach, 
skandalach, to ja staromodnie chciałbym 
się obronić swoją muzyką. Nie wiem, czy 
mi się to uda.

R.K. Chyba nie bardzo, bo ja prze-
wrotnie nie chcę dziś z  muzykiem 
Muńkiem Staszczykiem rozmawiać 
o muzyce, tylko o tekstach piosenek, które 
znalazły się na tej płycie.

M.S. Teksty te zostały niewątpliwie 
napisane z pozycji faceta, który ma 47 lat, 
przeżył to, co przeżył, i patrzy na to tak, 
by zaakceptować w sobie wszystkie swoje 

błędy, plusy i minusy. Los dał mi w życiu 
dużo kopów i  dużo całusów. Nie robię 
jednak z siebie ani macho, ani jakiegoś stra-
ceńca. Nie byłem grzecznym chłopcem, ale 
jestem zupełnie normalnym ojcem i mam 
kilka twarzy, tak jak każdy człowiek. 
Jesteśmy przecież zarazem i  świętymi, 
i  grzesznikami. O  tym mówi większość 
światowej literatury, o tym pisali już greccy 
tragicy, pisał Szekspir i pisał Dostojewski. 
Ja w swoich piosenkach staram się pisać 
zawsze o  czymś. Moimi mistrzami byli 
tacy faceci, jak Bob Dylan, których twór-
czość zawsze dotykała jakichś istotnych 
tematów… Od początku istnienia kultury 
ludzie zajmowali się namiętnościami, 
seksem, zdradami, miłością, wiernością, 
niewiernością, śmiercią, Bogiem lub jego 
brakiem. Taką literaturę, takie filmy lubię. 
I to mnie zawsze fascynowało. 

R.K. Odbieram tę płytę tak, jakby 
miała charakter rozliczeniowy ze sobą 
samym sprzed wielu  lat. Czy to efekt tak 
zwanego kryzysu wieku średniego?

ŚwIĘTy grzESzNIK 
z Muńkiem staszczykiem, wokalistą zespołu T. Love, o jego ostatniej solowej płycie rozmawia renata kurcil
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Wiosenne szkolenia 
w Hotelu Millenium*** 
Wellness & SPA 
w Bochni
Promocyjna oferta szkoleniowo-konferencyjna*

dla organizatorów szkoleń i konferencji powyżej 
20 uczestników cena jednostkowa.
Duże Centrum Konferencyjne Hotelu Millenium 
umożliwia organizację wszelkiego typu wydarzeń: 
konferencji, szkoleń, sympozjów, narad, 
zjazdów, wystaw, pokazów czy bankietów. 
Do dyspozycji oddajemy 9 sal o powierzchni 
od 30 do 170 m2. 

Hotel Millenium*** Wellness & SPA
ul. Ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia k/Krakowa

tel.: 14 615 30 00 fax: 14 615 30 99
www.hotelmillenium.com.pl  info@hotlmillenium.com.pl

Największa sala konferencyjna Hotelu może pomieścić 200 osób. Usytuowanie 
konferencyjnych Sal Bankietowych na tym samym poziomie Hotelu co restauracja 
„Antyczna” oraz pub hotelowy, umożliwia organizację dużych imprez wieczornych. 
Istnieje możliwość wyłączenia całego poziomu – wyłącznie do dyspozycji uczestników 
imprezy. Poziom konferencyjny dysponuje własną szatnią i powierzchnią ekspozycyjną 
(50 m2). Bogate wyposażenie oraz profesjonalna obsługa gwarantują wysoki poziom 
techniczny i organizacyjny imprez. 

190 PLN brutto/osoba/dzień
W cenie:
nocleg w komfortowym pokoju
śniadanie w formie bufetu
profesjonalnie wyposażona sala konferencyjna
3-daniowy obiad lub kolacja, przygotowane według preferencji organizatorów
1-godzinny pobyt na basenie z 60-metrową zjeżdżalnią, jacuzzi, biczami wodnymi
1-godzinny pobyt w sali fitness w Centrum Rekreacji, konsultacja z instruktorem
oraz

tylko teraz 
2 przerwy kawowe GRATIS
(kawa, herbata, woda mineralna, soki owocowe, oryginalne ciasteczka własnego 
wypieku z cukierni hotelowej)
a także
1-godzinny pakiet SPA Relax obejmujący korzystanie z jacuzzi, łaźni tureckiej, 
sauny fińskiej, sauny na podczerwień, groty solnej, solarium (8 min./os.), 
kabiny z hydromasażem aroma i koloroterapii.
Oferta ważna od 1. kwietnia do 30. czerwca 2010 r.
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Reklama

M.S. Czy przeżywałem w  związku 
z wiekiem jakiś kryzys? Tak, chyba kiedyś  
dopadło mnie takie uczucie, że jestem 
zmęczony tym, co robię. Nie pojechałem 
wtedy do Ameryki na koncerty i dostaliśmy 
za to karę finansową… Stało się to zupełnie 
bez powodu, chyba dlatego że byłem rozwa-
lony psychicznie… Może to właśnie był 
kryzys wieku średniego. Jego owocem była 
też niewątpliwie ostatnia płyta T. Love  
„I Hate Rock and Roll”. Tak się przewrotnie 
się nazywała, bo w rzeczywistości oczywiście 
wcale nie „hate”, tylko „love”. 

Na obecnej płycie znajduje się raczej 
zarówno forma akceptacji siebie i swojego 
wieku, jak i przekonanie, że ta czterdziestka 
nie jest żadną magiczną barierą, chociaż na 
pewno stanowi jakąś sposobność spojrzenia 
w głąb siebie. To tak jakbym siedział z tym 
Muńkiem, który ma dwadzieścia lat, i ten 
dwudziestoletni Muniek by mi wytknął, że 
ja śpiewam teraz piosenki z fortepianem. 
Dziś bym mu spokojnie odpowiedział: 
„Poczekaj, stary, życie różne rzeczy wery-
fikuje”. Z całą pewnością mogłem nagrać 
inną płytę, bardziej hałaśliwą, taką 
w stylu Iggy Popa, chociażby po to, żeby 
udowodnić dzieciakom, że się nie zesta-
rzałem, ale chcieliśmy nagrać płytę, która 
byłaby surfingiem po różnych stylach. Taką, 
na której słychać i Beatlesów, i Rolling 
Stonesów, i country, i która byłaby nawią-
zaniem do muzyki z  lat pięćdziesiątych 

i sześćdziesiątych, jaka nas kształtowała. 
Tak więc jest to płyta z muzyką sprzed 
30 lat. Ale nie uważam tego za kryzys 
wieku średniego, tylko refleksję dorosłego 
faceta, który pisząc o miłości, nie pisze już 
o trzymaniu się za rączkę, tylko o męsko-
-damskim boksie, które to trudne związki 
są na pewno jakimś fragmentem mojej 
autobiografii. 

Wbrew pozorom nie jestem wcale 
takim wesołym chłopcem, mam w sobie 
jakąś refleksję, a  to jest faktycznie dość 
szczególna płyta. Pisząc na nią teksty, 
przede wszystkim starałem się nie spłasz-
czyć otaczającej mnie rzeczywistości. Może 
to nie jest jakaś wielka filozofia, tylko dzie-
sięć prostych  piosenek, ale na pewno są od 
serca.

R.K. Ta pierwsza i ostatnia układają 
mi się w pewną logiczną całość. W jakąś 
pętlę. „Tina” mówi o samotności pojawia-
jącej się w wielkim mieście w dniu Bożego 
Narodzenia. Skąd te odczucia?

M.S. „Tina” jest to piosenka o singlu, 
a inspiracją była rozmowa z moją koleżanką 
z Londynu. Opowiadała mi ona niejedno-
krotnie o swojej samotności, o kamuflażu, 
za którym kobiety tę samotność ukrywają, 
o przełożonej, którą przypadkiem zastała 
płaczącą na zapleczu biura i która nagle, 
gdy ją dostrzegła, natychmiast zaczęła 
udawać, że wszystko jest w porządku. Tutaj, 

w Warszawie, też jest wiele takich pięk-
nych, atrakcyjnych, inteligentnych kobiet, 
dobrze zarabiających, realizujących swój 
przemyślany plan na życie, a często i na 
męża, który byłby jak książę z bajki albo 
kolorowy obrazek z supermarketu. A to 
Boże Narodzenie, które w tradycji polskiej 
jest bardzo rodzinnym świętem, to tło do 
ich samotności. To taki portret współcze-
snej kobiety, o jakiej marzy tysiące facetów, 
i żaden z nich nie podejrzewa, jak dalece 
może ona się czuć samotna. 

R.K. Czy „Georgie Brown” to są 
jakieś personalne przeprosiny?

M.S. „Georgie Brown” to nie jest 
jedna konkretna kobieta, ale z całą pewno-
ścią są to jakieś przeprosiny. Albowiem 
będąc liderem bandu, musisz być na 
pewien sposób egoistą, musisz pchać to 
wszystko do przodu i być trochę rozdmu-
chany, bo widzisz tylko same efekty tego, 
co pchasz. A czasami bywa, że tym kogoś 
ranisz, bo nie zwracasz uwagi na inne 
rzeczy. Granie rock and rolla to szczególny 
sposób na przedłużanie niedojrzałości 
i  pozostawanie wiecznym małolatem, 
gdyż dziewczyny zawsze będą kochać 
niegrzecznych chłopców z  rockowych 
zespołów, chociażby byli starzy i  grubi. 
To światła rampy wpływają na to, że tak 
jest. Ja nigdy się specjalnie nie obnosiłem 
z tym, że jestem jakąś szczególną gwiazdą, 
ale zawsze było mi wolno więcej niż innym. 
Zatrzyma cię policja: „A, to przecież 
Muniek”. Kupujesz samochód – oczywi-
ście zniżka, bo to Muniek. Dziewczyny 
się uśmiechają, chłopaki cię klepią po 
plecach. To jest właśnie owo niebezpie-
czeństwo łatwego popadnięcia w próżność, 
która sprawiała, że to moje wybujałe ego 
często raniło wielu bliskich ludzi. Miałem 
taki czas, kiedy wydawało mi się, że jestem 
bardzo fajny, ale kiedy patrząc na siebie, 
bezustannie powtarzasz jedynie, że jesteś 
fajny, to coś ci ucieka.  Zrozumiałem, że 
kiedyś trzeba uderzyć się za to w piersi. Ja 
nie mówię o tym jako człowiek nawrócony 
po jakiejś duchowej przemianie, tylko jako 
dojrzały mężczyzna, który wyciąga z życia 
wnioski. 

R.K. Jednak wielu rockmanów prze-
żyło nagłe przemiany duchowe, zaczęli 
grupowo zwracać się ku Bogu, zostawać 
krisznowcami, buddystami, karma jogi-
nami… Doświadczenie czy moda?

M.S. Nie oceniam tych postaw, na 
jakiś sposób je rozumiem. Pozwalam 
każdemu pójść swoją własną drogą. Ja nie 
gram rocka chrześcijańskiego i nie będę 
go nigdy grał, chociaż wierzę w  Boga. 
Jednak nie mogę o sobie powiedzieć „od 
tej chwili jestem dobry” ani zacząć nagle 
kogoś nauczać. Z drugiej strony przemiana 
to naturalna sprawa. Warto też pamiętać, 
że ten rock and roll, który w  Polsce 
powstawał w  latach osiemdziesiątych 
w okresie stanu wojennego, to nie była 
tylko chęć zrobienia kariery, ale powstawał 
z potrzeby serca, dla której ludzie chwytali 
za instrumenty, nie umiejąc grać, więc sam 
w sobie już był odpowiedzią na poszuki-
wanie jakiejś prawdy. 

R.K. „Stary Boy” – piosenka o zalo-
tach podstarzałych lowelasów. Nie boisz 
się, że ktoś właśnie Ciebie tak podsu-
muje? Twoje fanki są przecież często 
jeszcze nastolatkami…

M.S. Trochę we mnie jest takiego 
starego boya i  chociaż nie chodzę na 

podryw do modnych klubów, to może 
jestem tak postrzegany. Kiedy zaczynałem 
grać w wieku osiemnastu lat, to ludzie, 
którzy mieli wtedy tak jak ja teraz 47, 
byli dla mnie zupełnie niewiarygodni…
To jest na pewno trochę piosenka o mnie, 
trochę o moich kolegach i trzeba się przy 
niej lekko uśmiechnąć. Chociaż pewne 
scenki, w których widziałem podstarzałych 
facetów podrywających młode dziewczyny 
poprzez wykorzystywanie swoich pozycji 
w światku medialnym, są dla mnie nie do 
przyjęcia.

R.K. Czym jest dla Ciebie biblijna 
przypowieść o Kainie i Ablu? Uniwersalną 
prawdą czy psychoanalitycznym wejrze-
niem w głąb?

M.S. Jest to stara przypowieść, którą 
umieściłem we współczesnych realiach. 
Jeden z braci to świetnie prosperujący diler, 
który zarabia kupę brudnej forsy, a drugi – 
zazdroszczący mu powodzenia pospolity 
ćpun, który w końcu zabija brata nożem... 
Historia trochę Grzesiukowska, oparta 

na biblijnym podłożu, która ma dla mnie 
wymiar uniwersalnej prawdy...

R.K. „Ring Dong” to z kolei  utwór 
o przemijaniu.

M.S. Tak, o  zegarze, który tyka 
i odmierza czas, „Ring Dong, ring dong” 
niczym jakaś miara. Gdy ją pisałem, 
w  uszach brzmiały mi z  jednej strony 
piosenki Toma Waitsa, a z drugiej muzyka 
bałkańska, taka jak z  bałkańskiego 
pogrzebu. Trochę kojarzy mi się też 
z Nowym Orleanem. Chciałem o prze-
mijaniu napisać z taką sprężynką, z taką 
mocą, żeby podobała się nawet ludziom 
starszym, takim jak moja mama, która 
ma 70 lat. Dwudziestolatek nie ma takiej 
optyki widzenia. Uważa, że jest nieśmier-
telny, nie myśli o  przemijaniu, bo taki 
jest przywilej wieku, stąd może powie-
dzieć: „Co ten Muniek tak zdziadział, 
że o śmierci śpiewa?” A ja w niej mówię: 
„Ech, wypijmy, bo życie na tym polega, 
że przemijamy i  że te same dźwięki 
dzwonów, które towarzyszą nam w chwili 
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narodzin, są obecne i w godzinie śmierci. 
Ale co tam…”.

R.K. „Gan”. Czy to jest metafora 
archetypu silnego mężczyzny, czy kpina 
z tego archetypu, czy też jedno i drugie?

M.S. „Gan” to jedynie metafora 
konkretnych poglądów. Symbol „macho” 
nie ma tu nic do rzeczy. Ten utwór to 
metafora faceta, który ma bardzo sprecy-
zowane poglądy i w naturalny sposób ich 
broni. Wszystko jest bowiem w obecnym 
świecie takie „political correct” i wydaje się 
to tak bardzo na siłę, że mam wrażenie, iż 
owo bycie politycznie poprawnym stało się 
takim pokrętnym stylem myślenia A ja nie 
chcę się zastanawiać, czy jakiś człowiek jest 
Żydem, Polakiem, czy Murzynem i przyta-

kiwać w obawie, że jeśli go potępię, to ktoś 
mnie uzna za ksenofoba, bo on jest akurat 
gejem, albo za rasistę, bo jest Murzynem… 
Ja chcę ludzi oceniać wyłącznie za to, jakimi 
są ludźmi, a nie za to, jaki mają kolor skóry 
czy orientację seksualną. I chcę, żeby to 
działało w obydwie strony. Jeśli coś jest 
murzyńskie czy gejowskie, to niezależnie 
od tego, jakie jest, może być albo dobre, 
albo złe, i nie ma tu nic do rzeczy, że to 
jest akurat murzyńskie czy gejowskie. Nie 
można tego ani z założenia potępiać, ani 
z założenia wpadać w zachwyt, po to tylko 
żeby na wszelki wypadek zostać uznanym 
za człowieka poprawnego politycznie 
i ukierunkowanego „do przodu”.

R.K. „Hot Hot Hot” to atak na 
media…

M.S. Na zalew informacją, newsem, na 
przekrzywienie, straszenie: recesją, ptasią 
czy świńską grypą. Na medialne nakrętki, 
często będące w interesie jakiegoś jednego 
konkretnego lobby, które mają na celu 
wprowadzanie paniki, straszenie bankruc-
twem albo zarażeniem i służące temu, by 
media mogły mieć pożywkę i dobry tytuł. 
To jest piosenka o panującym w naszej 
głowie śmietniku medialnym, w którym 
wszystkie informacje są przerażające i sieją 
strach... Każda gazeta ma swoją linię, jedna 
ciągnie na lewo, druga na prawo, więc żeby 
to wszystko ogarnąć, człowiek powinien 
przeczytać „Rzeczpospolitą”, „Wyborczą” 
i „Dziennik Polska” naraz. Nie, nie będę 
tyle tytułów czytał, żeby mieć świado-
mość rzeczywistości, bo mam ją i bez tego. 
Szkoda mi czasu, bo jest tyle książek do 
przeczytania, tyle filmów do obejrzenia, 
tyle fajnych płyt do posłuchania…

R.K. „Njutella Marcella” to znów 
tęsknota za taką prawdziwie demoniczną 
kobietą?

M.S. W okresie, w którym ją pisałem, 
dostałem akurat w  prezencie zestaw 
filmów Buñuela. One epatują jakąś 
perwersyjną seksualnością, ale zarazem są 
bardzo piękne… Jest tu twarz Catherine 
Deneuve i Sophii Loren, wielu pięknych 
kobiet, chociaż nie ma żadnej współcze-
snej. Pewnie można z  tych wszystkich 
wymienianych tu postaci zbudować jeden 
portret kobiety. Uznałem więc, że musi to 
zaśpiewać Kora, którą uważam za najbar-
dziej seksowną wokalistkę polską, ciągle 
nadal fascynującą, i poprosiłem ją, żeby 
zaśpiewała w  refrenie. Ten utwór jest 
zresztą trochę zrobiony pod Maanam. 

R.K. „Dzieje Grzechu”, które śpie-
wasz dla odmiany w duecie z Anią Jopek,  
również mówią o relacji z kobietą.

M.S. Chcieliśmy napisać utwór, który 
by się trochę ocierał o piosenkę francuską 
z  lat siedemdziesiątych. Janek wymyślił, 
abym to zaśpiewał w duecie z Anią Jopek, 
a ja w pierwszej chwili zareagowałem na to 
dużym zdumieniem. Wydawało mi się – 
przy całym moim szacunku do Ani – że to 
są jakieś dwa muzyczne światy. Ale jednak 
wyszła z  tego niezła piosenka, a  Ania 
okazała się przesympatyczną, otwartą osobą. 
Dla napisania tego tekstu zamknąłem sam 

siebie w  pustelni, gdyż potrzebowałem 
pewnego rodzaju odosobnienia, a ponieważ 
mam przyjaciela dominikanina, dał mi on 
możliwość zamknięcia się w pustelni ojców 
albertynów w Zakopanem. Siedziałem tam 
tydzień tylko po to, aby napisać jeden utwór 
– opowieść o kobiecie i mężczyźnie, którzy 
choć są mocno poranieni, to jednak dają 
sobie szanse. 

„Dzieje Grzechu” to właśnie ten 
męsko-damski boks, o którym wspomi-
nałem, to zdrada, powrót i wybaczenie. 
Parę osób odebrało ją jako zbyt przesło-
dzoną, ale wydaje mi się, że większość 
ludzi dojrzałych, zarówno kobiet, jak 
i  mężczyzn, czuje tę piosenkę. To jest 
niewątpliwie utwór o miłości, o jej oczysz-
czającej roli i o wielkim bólu. Bo przecież 
choć miłość daje niezwykły haj i ogrom-
nego kopa, to czasami trzeba za nią bardzo 
mocno zapłacić, stąd wiele osób pozostaje 
po takich doświadczeniach mocno skrzyw-
dzonych i poharatanych. I to jest właśnie 
o takich ludziach, którzy znajdują w sobie 
jednak siłę, by dalej żyć.

R . K .  P e r f e c t  m a  s w o j ą 
„Autobiografię”, Sidney Polak – swoją  
„Chomiczówkę”, Grabaż –„Piła Tango”, 
a  Muniek Staszczyk ma „Świętego”, 
w którym powraca do lat własnego dzie-
ciństwa. Więc prawdą jest, że chłopaki 
jednak płaczą?

M.S. Mieszkałem w Częstochowie 
w robotniczej dzielnicy blokowej, obra-
całem się tam wśród najprzeróżniejszych 
chłopaków, także i  wśród gitowców. 
Wszyscy przy tanim winie słuchali 
muzyki rockowej albo usiłowali grać na 
pudłach. Niewielu ludzi jednak poszło 
stamtąd na studia, nie wszyscy nawet żyją, 
bo niektórzy już się po prostu zdążyli 
zapić... Wróciłem w  tym utworze na 
swoje podwórko, do miejsca, gdzie miesz-
kają moi rodzice, i myślę, że jest w nim 
owa nostalgia pozwalająca odnaleźć to 
dziecinne podwórko w sobie. A chłopaki 
płaczą. Płacz, niezależnie, czy damski, czy 
męski, to odruch bardzo ludzki. Płakałem 
wiele razy nad sobą i nad tym, co nabro-
iłem, a czasem zdarza mi się płakać po 
prostu nad rzeczami, które mnie poruszają. 
Płacz to jest dar, ale to nie oznacza wcale, 
że w kółko wylewam łzy (śmiech).

Jednak ów utwór to jest jakiegoś 
rodzaju podsumowanie całej płyty i mam 
nadzieję, że przemówi do ludzi. 

Andrzej Łapicki uważany był 
niegdyś za jednego z czołowych 
amantów polskiego kina. Urodził 

się 11 listopada 1924 roku w Rydze. Był 
uczniem elitarnego liceum im. Stefana 
Batorego w  Warszawie, jednak maturę 
zrobił już podczas wojny w  1942 roku, 
w ramach tajnego nauczania. 

S tud iował  w  konsp i rac y jnym 
Pa ń s t w o w y m  I n s t y t u c i e  S z t u k i 
Teatralnej i brał udział w wielu podziem-
nych przedstawieniach teatralnych. 
Dyplom aktorski uzyskał u Aleksandra 
Zelwerowicza w  Łodzi, w  1945 roku. 
W tym samym roku oficjalnie zadebiu-
tował na scenie jako Kuba w  „Weselu” 

Stanisława Wyspiańskiego w  reży-
serii Jacka Woszczerowicza, na deskach 
Teatru Wojska Polskiego w  Łodzi. 
Z  łódzką sceną związany był do 1948 
roku. Następnie wyjechał do Warszawy 
i dołączył do zespołu tamtejszego Teatru 
Współczesnego, był również aktorem 
warszawskich teatrów: Dramatycznego, 
Narodowego i Polskiego.  

Na ekranie zadebiutował w  1946 
w słynnym filmie Leonarda Buczkowskiego 
„Zakazane piosenki”. Był jedną z najbar-
dziej znanych postaci polskiego ekranu lat 
60. i 70., ulubieńcem żeńskiej publiczności, 
jednym z czołowych aktorów filmowych 
tamtych lat.

65-LECIE TwórCzOŚCI arTySTyCzNEj 
aNDrzEja ŁaPICKIEgO
6 lutego minęło sześćdziesiąt pięć lat od debiutu scenicznego andrzeja łapickiego.
 artysta w trakcie długiej kariery był związany z Teatrem Narodowym w latach 1954–1957 i 1972–1980 (rów
nież jako reżyser). Dwa lata temu powrócił triumfalnie do aktorstwa rolą hrabiego szabelskiego w „iwanowie” 
na tej scenie, a od 1 stycznia 2010 roku jest ponownie członkiem zespołu Teatru Narodowego. wystawa przy
pomniała najważniejsze dokonania łapickiego w tym teatrze, m.in. łońskiego w „aszantce”, Majora w „Trzy po 
trzy” fredry, szpigielskiego w „Miesiącu na wsi” Turgieniewa i arnolfa w „szkole żon” Molière’a. 
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„stare kobiety wysiadują” (1978)

„iwanow”

rOZMOWA MANAGer’s  L iFe


