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Z producentem muzycz-
nym Donatanem, który 
teledysk do piosenki 
„Nie lubimy robić” 
nagrywał na Stadionie 
Miejskim we Wrocławiu, 
rozmawia Kinga 
Rękawiczna 

Debiutancki studyjny album 
Donatana „Równonoc. Sło-
wiańska dusza” z październi-
ka ubiegłego roku niedługo 
osiągnie status potrójnie platy-
nowej płyty. Donatan jest zali-
czany do najlepszej dziesiątki 
polskich producentów hip-
hopowych według pisma 
„Machina”. Płyta to połączenie 
nowoczesnego rapu 
z folkowym graniem zespołu 
Percival i udziałem plejady 
gwiazd polskiej sceny hip-hop. 
I z tekstami o naszej historii, 
pochodzeniu Słowian, pogań-
skich obrzędach i narodowych 
przywarach. 

Śpiewacie o gniewie i dumie 
Słowian, o religii, kulturze 
i historii Wenedów.  Skąd 
pomysł powrotu do korzeni 
i słowiańskości na hip-
hopowej płycie i teledy-
skach? 
To jest trochę na zasadzie 
przekory. W dzisiejszych cza-
sach ludzie są nastawieni bar-
dzo prozachodnio i pędzą 
za tym wzorcem. Jak tak dalej 
pójdzie, to zatrą się granice 
między krajami, wszystko się 
zunifikuje i wszyscy będą 
myśleć tak samo i słuchać tej 
samej muzyki. Ja natomiast 
uważam, że nie należy odrzu-
cać naszej spuścizny kulturo-
wo-muzycznej. Można z tego 
cały czas korzystać, a płyta 
Równonoc dowodzi wyraźnie, 
że można adaptować dawną 
muzykę i pokazać w klimatach 
nowoczesnych, dzisiejszych. 
Chciałem pokazać w ten spo-
sób ludziom, producentom 
muzycznym czy  designerom, 
że można sięgnąć po ludowe 
wzory nie tylko muzyczne, ale 
też na przykład odzieżowe. 
Wszystko można przepleść 
z nowoczesnością i dzisiejszy-
mi wzorami. A wtedy będzie 
to fajne, świeże, a przede 
wszystkim nasze. 

Nawet moda Ci sprzyja, dziś 
modne są połączenia skór 
z futrami, zupełnie jak 
w średniowieczu. 
Także wszystkie nasze wzory 
na materiałach, hafty i wzory 
kujawskie, to bardzo ciekawa 
sprawa. Na teledyskach muzy-
cy pojawiają w takich strojach. 
Zespół Percival zawsze wystę-
puje w takiej stylizacji, grają 
muzykę Słowian i Wikingów. 

Jak to się stało, że raper 
zaczął współpracę z zespo-
łem folkowym? 
Szukałem zespołu, który najle-
piej ubierze w dźwięki Równo-
noc i natrafiłem na muzykę 
Percival. Zadzwoniłem 

do nich, przedstawiłem 
pomysł i powiedziałem, że 
chciałbym, żeby mi dograli 
ścieżkę muzyczną. Nie zdra-
dzałem dokładnie szczegółów. 
Oni się zgodzili, pomysł im się 
spodobał, a że akurat byli 
w pobliżu, spotkaliśmy się już 
dwa dni później. Oni w stro-
jach średniowiecznych, ja 
w luźnych, raperskich ciu-
chach, ogolony na krótko. To 
było ciekawe zderzenie. 
Percivale mają jednak otwarte 
umysły, więc to połączenie 
w sferze muzycznej nie zdzi-
wiło ich ani nie zaskoczyło. 
Gdybym chciał połączyć naszą 
muzykę z jakimkolwiek gatun-
kiem hipernowoczesnej muzy-
ki, to oni by dali radę. To 
muzycy przez duże M. 

Będziecie kontynuować 
współpracę? 
Myślę, że tak. Być może 
na innych płaszczyznach. 
Polubiliśmy się, mamy ze sobą 
dobry kontakt. 

Aktualnie powstają remiksy 
utworu „Nie lubię robić”. We 
Wrocławiu kręciliście tele-
dysk. Będzie utrzymany 
w klimatach słowiańskich? 
To niezależny od płyty remiks, 
na teledysku wystąpię gościn-
nie. To dla 
mnie fajne doświadczenie 
po wszystkich teledyskach 
do płyty „Równonoc”, które 

sam reżyserowałem i pilnowa-
łem ostatecznego kształtu. 
Na plan teledysku przyjecha-
łem na zupełnym luzie, nawet 
nie wiedziałem, co będzie się 
działo. Załapałem się 
na „hotelową imprezię”, bo 
właśnie tam działa się akcja. 
Ten teledysk będzie całkowicie 
odmienny. Oryginalna wersja 
„Nie lubimy robić” nawiązy-
wała do korzeni Słowiańskoś-
ci. W remiksie pokażemy, 
w jakim miejscu Słowianie 
znajdują się dziś. Nie będzie 
już ani Luxorii, ani zespołu 
Percival. 

Wielu zarzucało Ci, że śpie-
wasz o polskich przywarach. 
Refren najgłośniejszego 
utworu brzmi: „Nie lubimy 
robić, lubimy się włó-
czyć/Nie wiesz, o co chodzi, 
hymn dla wszystkich Sło-
wian”. 
Pokazuję nasze narodowe 
cechy, trochę satyrycznie, ale 
przecież tak jest. Nie można 
udawać, że jesteśmy tylko pra-
cowici, albo tylko zaczepni. Już 
sarmaci słynęli z buńczucz-
ności i pijaństwa. Ja to tylko 
przypominam. W kawałku 
„Budź się” Pezet śpiewa: „Ze 
słowiańskiej kultury w sobie 
mam słowiańską krew; Wcale 
jej nie czuję, ale budzi czasem 
dziwny zew/ I gdy wypiję, to 
robi się patetycznie, krzyczę 
kocham czy zabiję/Przy czym 

szlocham albo wyję”. Tak czę-
sto objawia się nasz polski 
patriotyzm. 

Nawiązujesz również 
do legend. Teledysk do utwo-
ru „Noc kupały” pokazuje 
pogańskie obrzędy i demony. 
Teraz popularne są tylko wam-
piry i wilkołaki. Zapomnieli-
śmy, że mamy całkiem sporą 
„kolekcję” własnych upiorów. 
Zmory, ogniki, strzygi i rusałki 
to tylko kilka z nich. W teledy-
sku występuje Luxuria, jako 
wodnica, demon wodny, który 
zaczajał się na ludzi 
w okolicach zbiorników wod-
nych i wciągał w nurt. 
To też intryguje, a tekst śpie-
wany przez TeDe daje wska-
zówkę, gdzie szukać („Tylko 
weź swój komputer, wpisz 
w Wiki „Noc kupały” i sku-
masz o co chodzi, człowieku! 
To jest słowiański przekaz” – 
przyp. red.). 

Jak reagują odbiorcy? 
Bardzo dobrze. Faktycznie 
szukają. Piszą do mnie, że 
zainspirowałem ich 
do poszukiwań. Dostaję dużo 
mejli ze zdjęciami tytułów 
książek. „Równonoc” natchnę-
ła ich do tego, żeby sięgnąć 
do literatury, przeczytać, 
dowiedzieć się więcej. W tele-
dyskach pokazuję tylko drob-
ne zajawki, przebłyski, nie da 
się w kilka minut opowiedzieć 

całej historii. Są tylko 
„banerem”, który może wska-
zać drogę, np. do biblioteki. 
Mogą zainteresować tematem 
i tak się właśnie dzieje. 
Na pewno dużo osób zdało 
sobie sprawę z tego, że nasza 
kultura jest rozległa i przede 
wszystkim piękna. 

Jesteś patriotą? 
Uważam, że każdy potrzebuje 
w zdrowych proporcjach 
odczuwać dumę ze swojego 
kraju i historii. Jest wiele 
takich faktów, o których sam 
nie miałem pojęcia. Dzięki 
nim budzi się narodowa 
duma, która w wielu z nas jest 
uśpiona, albo ludzie myślą 
sobie „a zakichany kraj”. A tak 
nie jest. 

Mamy przecież pochody, 
wiece, święta narodowe. 
Podczas takich wydarzeń 
widzimy tę dumę w krzywym 
zwierciadle. Marsze, 
wiece, pochodnie, to nie ma 
nic wspólnego z patrioty-
zmem. Takie demonstracje 
przyciągają słabe jednostki, 
które w tłumie czują się sil-
niejsze. Ja myślę o zdrowych 
proporcjach, a nie hasłach: 
Polska dla Polaków czy Polska 
dla Słowian. Nie. Trzeba 
po prostu mieć świadomość, 
że mamy z czego być dumni 
i nie chodzić z „podkulonym 
ogonem”. Tyle.

Hip-hop patriotyczny
Muzyka Producent Donatan kręcił z raperami Kajmanem i Borixonem klip do utworu „Nie lubimy robić”

Donatan w teledysku do utworu „Nie lubimy robić”, który zrealizowała Grupa 13 z Wrocławia
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Od płyty z hip-hopem do biblioteki. Młodzi twórcy wracają do korzeni słowiańskości

a Płyty o tematyce  
historycznej nagrali 
wcześniej: 
a L.U.C. – „Zrozumie� Polskê 
39/89”, p³yta o powstaniu 
warszawskim, z fragmentami 
przemó-wień pomieszanymi 
z hiphopowymi bitami, skre-

czami i jazzowymi wstawka-
mi. 
a Lao Che – „Powstanie war-
szawskie”, dziesięć utworów, 
które chronologicznie przy-
pominają historię powstania. 
a De Press – „Myśmy rebe-
lianci”, połączyli punkową 

muzykę i góralski wokal 
Andrzeja Dziubka, i zaśpiewali 
o historii żołnierzy biorących 
udział w II wojnie światowej. 
a Elektryczne Gitary 
– „Historia”, historia Polski 
w pigułce: od naszych sło-
wiańskich początków, 

po Grunwald, przez rok 1920 
i II wojnę światową, na Soli-
darności i czasach współ-
czesnych kończąc. 
a Forteca – „Żołnierz Polski 
/ Słońce Września”. Wygrali 
konkurs Ośrodka Pamięć 
i Przyszłość „Hard as a rock”. 

Wspomnienie

Franz Nicolay jest muzykiem 
młodego pokolenia , który spę-
dził w trasie 13 lat życia i... nie ma 
dość. Występujący na alterna-
tywnej scenie muzycznej artysta 
związany był z punkowo-kaba-
retowym kolektywem World 
/Inferno Friendship Society. 
Przez 5 lat był członkiem indie 
rockowej grupy The Hold 
Steady, uczestniczył w wydaniu 
najważniejszych płyt zespołu, 
a następnie odszedł... gdy zespół 
osiągnął znaczną popularność, 
postanawiając skoncentrować 
się na solowej karierze. 

Chociaż jest tak młody, jego 
piosenki można usłyszeć w klu-
bach na całym świecie. W trasę 
zabiera ze sobą akordeon, banjo, 
gitarę oraz liczne anegdoty, które 
sprawiają, że podczas jego kon-
certów muzyka swobodnie pły-
nie w połączeniu ze stand–up 
comedy. Występował już m.in. 
z The Dresden Dolls, Franzem 
Turnerem i Against Me. 

Koncert Franza Nicolaya, 1 
marca , godz. 20. Cafe Borówka, 
ul. Świdnicka 38a. Bilety od 10 
do 20 zł.

Akordeon, 
małe banjo 
i anegdoty

Marta Bigda

Jarema Klich, znany wrocławski 
gitarzysta, zmarł w styczniu 
po chorobie nowotworowej. 
Dziś planowany jest koncert po-
święcony jego pamięci. 

Był gitarzystą, pedagogiem – 
adiunktem w Akademii Muzycz-
nej im. Karola Lipińskiego, zna-
komitym organizatorem imprez, 
współzałożycielem Wrocław-
skiego Towarzystwa Gitaro-
wego, laureatem międzynarodo-
wych konkursów gitarowych 
i gościem prestiżowych europej-
skich festiwali we Francji, Cze-
chach, Holandii i Danii. Koncer-
tował niemal w całej Europie, 
a także w Egipcie, Indonezji, Taj-
landii, Malezji, Singapurze 
i Chile. Współpracował z czoło-
wymi postaciami polskiej mu-
zyki, m.in. z Ewą Małas- 
-Godlewską, Stefanią Toczyską, 
Krzesimirem Dębskim, Walde-
marem Malickim. 

Wrocławskie Towarzystwo 
Gitarowe organizuje dziś kon-
cert poświęcony jego pamięci. 
Początek o godz. 19 w Imparcie 
przy ul. Mazowieckiej 17. Wystą-
pią: Leszek Zaleski z jazzowym 
kwartetem, Marcin Olak, Piotr 
Restecki, Robert Horna, Leszek 
Cichoński oraz Krzysztof Pełech. 
Bilety na koncert są po 30 zł (15 
zł zapłacą uczniowie akademii 
i szkół muzycznych). 

O godz. 18 otwarta zostanie 
wystawa Katarzyny Klich „O 
świcie”  – rysunki i obrazy inspi-
rowane mazurskim pejzażem, 
a także prace inspirowane pasją 
męża artystki – Jaremy. 

Pamięci 
Klicha
Małgorzata Matuszewska

Koncert
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Z producentem muzycz-
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teledysk do piosenki 
„Nie lubimy robić” 
nagrywał na Stadionie 
Miejskim we Wrocławiu, 
rozmawia Kinga 
Rękawiczna 

Debiutancki studyjny album 
Donatana „Równonoc. Sło-
wiańska dusza” z październi-
ka ubiegłego roku niedługo 
osiągnie status potrójnie platy-
nowej płyty. Donatan jest zali-
czany do najlepszej dziesiątki 
polskich producentów hip-
hopowych według pisma 
„Machina”. Płyta to połączenie 
nowoczesnego rapu 
z folkowym graniem zespołu 
Percival i udziałem plejady 
gwiazd polskiej sceny hip-hop. 
I z tekstami o naszej historii, 
pochodzeniu Słowian, pogań-
skich obrzędach i narodowych 
przywarach. 

Śpiewacie o gniewie i dumie 
Słowian, o religii, kulturze 
i historii Wenedów.  Skąd 
pomysł powrotu do korzeni 
i słowiańskości na hip-
hopowej płycie i teledy-
skach? 
To jest trochę na zasadzie 
przekory. W dzisiejszych cza-
sach ludzie są nastawieni bar-
dzo prozachodnio i pędzą 
za tym wzorcem. Jak tak dalej 
pójdzie, to zatrą się granice 
między krajami, wszystko się 
zunifikuje i wszyscy będą 
myśleć tak samo i słuchać tej 
samej muzyki. Ja natomiast 
uważam, że nie należy odrzu-
cać naszej spuścizny kulturo-
wo-muzycznej. Można z tego 
cały czas korzystać, a płyta 
Równonoc dowodzi wyraźnie, 
że można adaptować dawną 
muzykę i pokazać w klimatach 
nowoczesnych, dzisiejszych. 
Chciałem pokazać w ten spo-
sób ludziom, producentom 
muzycznym czy  designerom, 
że można sięgnąć po ludowe 
wzory nie tylko muzyczne, ale 
też na przykład odzieżowe. 
Wszystko można przepleść 
z nowoczesnością i dzisiejszy-
mi wzorami. A wtedy będzie 
to fajne, świeże, a przede 
wszystkim nasze. 

Nawet moda Ci sprzyja, dziś 
modne są połączenia skór 
z futrami, zupełnie jak 
w średniowieczu. 
Także wszystkie nasze wzory 
na materiałach, hafty i wzory 
kujawskie, to bardzo ciekawa 
sprawa. Na teledyskach muzy-
cy pojawiają w takich strojach. 
Zespół Percival zawsze wystę-
puje w takiej stylizacji, grają 
muzykę Słowian i Wikingów. 

Jak to się stało, że raper 
zaczął współpracę z zespo-
łem folkowym? 
Szukałem zespołu, który najle-
piej ubierze w dźwięki Równo-
noc i natrafiłem na muzykę 
Percival. Zadzwoniłem 

do nich, przedstawiłem 
pomysł i powiedziałem, że 
chciałbym, żeby mi dograli 
ścieżkę muzyczną. Nie zdra-
dzałem dokładnie szczegółów. 
Oni się zgodzili, pomysł im się 
spodobał, a że akurat byli 
w pobliżu, spotkaliśmy się już 
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jach średniowiecznych, ja 
w luźnych, raperskich ciu-
chach, ogolony na krótko. To 
było ciekawe zderzenie. 
Percivale mają jednak otwarte 
umysły, więc to połączenie 
w sferze muzycznej nie zdzi-
wiło ich ani nie zaskoczyło. 
Gdybym chciał połączyć naszą 
muzykę z jakimkolwiek gatun-
kiem hipernowoczesnej muzy-
ki, to oni by dali radę. To 
muzycy przez duże M. 

Będziecie kontynuować 
współpracę? 
Myślę, że tak. Być może 
na innych płaszczyznach. 
Polubiliśmy się, mamy ze sobą 
dobry kontakt. 

Aktualnie powstają remiksy 
utworu „Nie lubię robić”. We 
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dysk. Będzie utrzymany 
w klimatach słowiańskich? 
To niezależny od płyty remiks, 
na teledysku wystąpię gościn-
nie. To dla 
mnie fajne doświadczenie 
po wszystkich teledyskach 
do płyty „Równonoc”, które 

sam reżyserowałem i pilnowa-
łem ostatecznego kształtu. 
Na plan teledysku przyjecha-
łem na zupełnym luzie, nawet 
nie wiedziałem, co będzie się 
działo. Załapałem się 
na „hotelową imprezię”, bo 
właśnie tam działa się akcja. 
Ten teledysk będzie całkowicie 
odmienny. Oryginalna wersja 
„Nie lubimy robić” nawiązy-
wała do korzeni Słowiańskoś-
ci. W remiksie pokażemy, 
w jakim miejscu Słowianie 
znajdują się dziś. Nie będzie 
już ani Luxorii, ani zespołu 
Percival. 

Wielu zarzucało Ci, że śpie-
wasz o polskich przywarach. 
Refren najgłośniejszego 
utworu brzmi: „Nie lubimy 
robić, lubimy się włó-
czyć/Nie wiesz, o co chodzi, 
hymn dla wszystkich Sło-
wian”. 
Pokazuję nasze narodowe 
cechy, trochę satyrycznie, ale 
przecież tak jest. Nie można 
udawać, że jesteśmy tylko pra-
cowici, albo tylko zaczepni. Już 
sarmaci słynęli z buńczucz-
ności i pijaństwa. Ja to tylko 
przypominam. W kawałku 
„Budź się” Pezet śpiewa: „Ze 
słowiańskiej kultury w sobie 
mam słowiańską krew; Wcale 
jej nie czuję, ale budzi czasem 
dziwny zew/ I gdy wypiję, to 
robi się patetycznie, krzyczę 
kocham czy zabiję/Przy czym 

szlocham albo wyję”. Tak czę-
sto objawia się nasz polski 
patriotyzm. 

Nawiązujesz również 
do legend. Teledysk do utwo-
ru „Noc kupały” pokazuje 
pogańskie obrzędy i demony. 
Teraz popularne są tylko wam-
piry i wilkołaki. Zapomnieli-
śmy, że mamy całkiem sporą 
„kolekcję” własnych upiorów. 
Zmory, ogniki, strzygi i rusałki 
to tylko kilka z nich. W teledy-
sku występuje Luxuria, jako 
wodnica, demon wodny, który 
zaczajał się na ludzi 
w okolicach zbiorników wod-
nych i wciągał w nurt. 
To też intryguje, a tekst śpie-
wany przez TeDe daje wska-
zówkę, gdzie szukać („Tylko 
weź swój komputer, wpisz 
w Wiki „Noc kupały” i sku-
masz o co chodzi, człowieku! 
To jest słowiański przekaz” – 
przyp. red.). 

Jak reagują odbiorcy? 
Bardzo dobrze. Faktycznie 
szukają. Piszą do mnie, że 
zainspirowałem ich 
do poszukiwań. Dostaję dużo 
mejli ze zdjęciami tytułów 
książek. „Równonoc” natchnę-
ła ich do tego, żeby sięgnąć 
do literatury, przeczytać, 
dowiedzieć się więcej. W tele-
dyskach pokazuję tylko drob-
ne zajawki, przebłyski, nie da 
się w kilka minut opowiedzieć 

całej historii. Są tylko 
„banerem”, który może wska-
zać drogę, np. do biblioteki. 
Mogą zainteresować tematem 
i tak się właśnie dzieje. 
Na pewno dużo osób zdało 
sobie sprawę z tego, że nasza 
kultura jest rozległa i przede 
wszystkim piękna. 

Jesteś patriotą? 
Uważam, że każdy potrzebuje 
w zdrowych proporcjach 
odczuwać dumę ze swojego 
kraju i historii. Jest wiele 
takich faktów, o których sam 
nie miałem pojęcia. Dzięki 
nim budzi się narodowa 
duma, która w wielu z nas jest 
uśpiona, albo ludzie myślą 
sobie „a zakichany kraj”. A tak 
nie jest. 

Mamy przecież pochody, 
wiece, święta narodowe. 
Podczas takich wydarzeń 
widzimy tę dumę w krzywym 
zwierciadle. Marsze, 
wiece, pochodnie, to nie ma 
nic wspólnego z patrioty-
zmem. Takie demonstracje 
przyciągają słabe jednostki, 
które w tłumie czują się sil-
niejsze. Ja myślę o zdrowych 
proporcjach, a nie hasłach: 
Polska dla Polaków czy Polska 
dla Słowian. Nie. Trzeba 
po prostu mieć świadomość, 
że mamy z czego być dumni 
i nie chodzić z „podkulonym 
ogonem”. Tyle.

Hip-hop patriotyczny
Muzyka Producent Donatan kręcił z raperami Kajmanem i Borixonem klip do utworu „Nie lubimy robić”

Donatan w teledysku do utworu „Nie lubimy robić”, który zrealizowała Grupa 13 z Wrocławia
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Od płyty z hip-hopem do biblioteki. Młodzi twórcy wracają do korzeni słowiańskości

a Płyty o tematyce  
historycznej nagrali 
wcześniej: 
a L.U.C. – „Zrozumie� Polskê 
39/89”, p³yta o powstaniu 
warszawskim, z fragmentami 
przemó-wień pomieszanymi 
z hiphopowymi bitami, skre-

czami i jazzowymi wstawka-
mi. 
a Lao Che – „Powstanie war-
szawskie”, dziesięć utworów, 
które chronologicznie przy-
pominają historię powstania. 
a De Press – „Myśmy rebe-
lianci”, połączyli punkową 

muzykę i góralski wokal 
Andrzeja Dziubka, i zaśpiewali 
o historii żołnierzy biorących 
udział w II wojnie światowej. 
a Elektryczne Gitary 
– „Historia”, historia Polski 
w pigułce: od naszych sło-
wiańskich początków, 

po Grunwald, przez rok 1920 
i II wojnę światową, na Soli-
darności i czasach współ-
czesnych kończąc. 
a Forteca – „Żołnierz Polski 
/ Słońce Września”. Wygrali 
konkurs Ośrodka Pamięć 
i Przyszłość „Hard as a rock”. 

Wspomnienie

Franz Nicolay jest muzykiem 
młodego pokolenia , który spę-
dził w trasie 13 lat życia i... nie ma 
dość. Występujący na alterna-
tywnej scenie muzycznej artysta 
związany był z punkowo-kaba-
retowym kolektywem World 
/Inferno Friendship Society. 
Przez 5 lat był członkiem indie 
rockowej grupy The Hold 
Steady, uczestniczył w wydaniu 
najważniejszych płyt zespołu, 
a następnie odszedł... gdy zespół 
osiągnął znaczną popularność, 
postanawiając skoncentrować 
się na solowej karierze. 

Chociaż jest tak młody, jego 
piosenki można usłyszeć w klu-
bach na całym świecie. W trasę 
zabiera ze sobą akordeon, banjo, 
gitarę oraz liczne anegdoty, które 
sprawiają, że podczas jego kon-
certów muzyka swobodnie pły-
nie w połączeniu ze stand–up 
comedy. Występował już m.in. 
z The Dresden Dolls, Franzem 
Turnerem i Against Me. 

Koncert Franza Nicolaya, 1 
marca , godz. 20. Cafe Borówka, 
ul. Świdnicka 38a. Bilety od 10 
do 20 zł.

Akordeon, 
małe banjo 
i anegdoty

Marta Bigda

Jarema Klich, znany wrocławski 
gitarzysta, zmarł w styczniu 
po chorobie nowotworowej. 
Dziś planowany jest koncert po-
święcony jego pamięci. 

Był gitarzystą, pedagogiem – 
adiunktem w Akademii Muzycz-
nej im. Karola Lipińskiego, zna-
komitym organizatorem imprez, 
współzałożycielem Wrocław-
skiego Towarzystwa Gitaro-
wego, laureatem międzynarodo-
wych konkursów gitarowych 
i gościem prestiżowych europej-
skich festiwali we Francji, Cze-
chach, Holandii i Danii. Koncer-
tował niemal w całej Europie, 
a także w Egipcie, Indonezji, Taj-
landii, Malezji, Singapurze 
i Chile. Współpracował z czoło-
wymi postaciami polskiej mu-
zyki, m.in. z Ewą Małas- 
-Godlewską, Stefanią Toczyską, 
Krzesimirem Dębskim, Walde-
marem Malickim. 

Wrocławskie Towarzystwo 
Gitarowe organizuje dziś kon-
cert poświęcony jego pamięci. 
Początek o godz. 19 w Imparcie 
przy ul. Mazowieckiej 17. Wystą-
pią: Leszek Zaleski z jazzowym 
kwartetem, Marcin Olak, Piotr 
Restecki, Robert Horna, Leszek 
Cichoński oraz Krzysztof Pełech. 
Bilety na koncert są po 30 zł (15 
zł zapłacą uczniowie akademii 
i szkół muzycznych). 

O godz. 18 otwarta zostanie 
wystawa Katarzyny Klich „O 
świcie”  – rysunki i obrazy inspi-
rowane mazurskim pejzażem, 
a także prace inspirowane pasją 
męża artystki – Jaremy. 

Pamięci 
Klicha
Małgorzata Matuszewska

Koncert


