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!ycie pozaradiowe? Gdyby to si! sta"o pi!# lat temu, 
to bym p"aka". Teraz nie p"acz!. Nie jest mi dobrze, 
boli, uwiera. Ale o$ radiu na razie przesta"em my%le#. 

Nie t!skni! do niego. Podczas tego 1998. notowania „Li-
sty Przebojów Trójki” nagle nasz"a mnie ochota, &eby tele-
fonem zrobi# zdj!cie studia. By"o puste o$21.30. Nie wiem, 
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dlaczego to zrobi"em. Nast!pnego dnia przyjecha"em do 
radia, &eby poprowadzi# pi!# godzin audycji. Ostatnia go-
dzina, jak to by"o w$tych trudnych i$dziwnych czasach epi-
demii, to by"a polska muzyka. Zako'czy"em audycj! pio-
senk( Powrócisz tu w$wykonaniu Ireny Santor. Tak jako% to 
wymy%li"em. Nie wiem dlaczego.

Trójka zmienia"a si! zawsze. Kiedy w$1982 roku do"(czy-
"em do zespo"u, te& by"a rewolucja. Lista przebojów w$Trój-
ce? Po co? Takie pytania te& zadawano. Mia"em dwadzie%cia 
osiem lat i$nagle pojawi"a si! szansa, na któr( czeka"em od 
dzieci'stwa. Pan Marek od listy… Poch"on!"o mnie bez resz-
ty. Rzuci"em si! na g"!bok( wod!. Wtedy chyba nie zdawa-
"em sobie sprawy, jak to b!dzie dzia"a"o. Po prostu – dzia"o 
si!! I$to by"o najwa&niejsze. Trójka sta"a si! moim &yciem, in-
nego nie by"o. To znaczy by"o, ale tylko na marginesie. Radio 
– to by"o pi!kne &ycie!

W$2007 roku – gdy odchodzi"em z$Trójki pierwszy raz – 
po&egna"em si! na antenie piosenk( Goodbye w$wykonaniu 
Lionela Richiego. Bola"o, cierpia"em. Wtedy nie widzia"em 
innego wyj%cia. 

Piotrek Baron wymy%li", &e id! do Z"otych Beretów – ods"u-
&y"em swoje i$wróci"em. Ówczesnym Kole&ankom i$Kolegom 
z$Radia Z"ote Przeboje dzi!kuj!, &e mnie przyj!li. To by"o do-
bre do%wiadczenie, cho# dzi%, po latach, troch! ubolewam, &e 
nie wykorzystano lepiej mojej obecno%ci. Dwie audycje tygo-
dniowo plus dwa razy dziennie po jednej piosence. Na Czer-
skiej sp!dzi"em dwa lata i$wróci"em na My%liwieck(. Te dwie 
ulice dzieli Park )azienkowski. Chyba wtedy zacz("em „robi# 
kroki”, cho# nie mia"em jeszcze telefonu, który by to zlicza". 

Bardzo chcia"em doczeka# 2000. notowania „Listy Trój-
ki”. Wida# niepotrzebnie. Trzeba by"o i%# wcze%niej za ko-
legami. U"o&yli%my z$ Piotrem Baronem okoliczno%ciowy 
album na to %wi!to. W$dniu 1998. notowania nagrywa"em 
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reklamówki tego wydawnictwa. Chyba do%# nieopatrznie 
powiedzia"em, &e mog( si! nie przyda#, bo „dzi% na pierw-
szym jest Kazik”. Tak rzuci"em &arcikiem z$bioderka.

W$sobot! po „Markomanii” sta"o si!. Napisa"em w$mailu 
podzi!kowania. Pierwszy tydzie' by" straszny, nie mog"em 
je%# ani spa#. W$ internecie wszystko si! wyla"o. Wiedzia-
"em, &e zaboli, ale &e a& tak? Tyle nieprawdy, oszczerstw 
i$k"amstw. Za co? Za czterdzie%ci lat pracy?

A$ze strony s"uchaczy? By"o tak, jakbym umar". Dowie-
dzia"em si!, co o$mnie my%l(. I$tutaj by"em szcz!%ciarzem. 
Dzi!kuj!. Ich listy pomog"y mi przetrwa# ten s"aby czas. 
Pandemia – a$teraz to. Za du&o jak na jednego.

Pokój numer 13 na My%liwieckiej. Pi!kne kwiaty na para-
pecie. Mo&e ju& nie &yj(? Tysi(ce p"yt, ksi(&ki, listy, obrazy 
na %cianach – to wszystko zosta"o. Je&d&! tam od czasu do 
czasu. Zabieram do domu okruchy dawnego &ycia. 

Co dalej? Na razie &yj! bez radia. Nie wiem, jak d"ugo. 
Wróci"em do pisania bloga. Ch!tnie bym uciek" do Australii, 
ale zamkni!ta. Je&d&! po kraju, bo lubi!. Bo pi!kny.

Ja ju& nic nie musz!.

PS 15 maja 2020 roku podczas 1998. notowania „Listy Prze-
bojów Programu Trzeciego” na pierwszym miejscu znalaz"a 
si! piosenka Kazika Twój ból jest lepszy ni! mój, odnosz(-
ca si! do sytuacji politycznej w$kraju. Po emisji notowanie 
zosta"o anulowane przez dyrekcj! Trójki. Zaproponowano 
mi podpisanie o%wiadczenia, &e wyniki tego notowania by"y 
nieprawid"owe, pos(dzono mnie o$nieuczciwo%#. Musia"em 
odmówi# i$zrezygnowa# ze wspó"pracy z$Trójk(.
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W!Szadku, kiedy by"em ch"opcem, jak wszystkie ów-
czesne nastolatki, czyta"em i! kolekcjonowa"em 
Tytusy. Ale ju# niekoniecznie jak wszystkie nasto-

latki kupowa"em „Sztandar M"odych”. Przyczyna by"a prosta 
– drukowano tam „List$ Przebojów Studia Rytm”. To dzia-
"o si$ w!latach 1968–1973. Prze#ywa"em katusze, bo kusi"o 
mnie, #eby podejrze%, co jest na Li&cie – audycja by"a w!so-
bot$ od 18.00 do 19.00, a!„Sztandar M"odych” kupowa"o si$ 
rano. 'wiczy"em samodyscyplin$. Cho% czasami, przyznam 
si$ ze skruch( po latach, bra"em do r$ki „Sztandar” i!patrzy-
"em, ale tylko na to, co b$dzie na przyk"ad na dziesi(tym 
miejscu. Zazwyczaj jednak wytrzymywa"em bez podgl(da-
nia. Bo najistotniejsze by"o dla mnie, #eby wys"ucha% tego 
na #ywo, da% si$ zaskoczy% przez jaki& skok czy spadek na 
li&cie, liczy"o si$ wyczekiwanie i!napi$cie.

Pó)niej kupowa"em „G"os Robotniczy”, bo w! maju by" 
Wy&cig Pokoju, a! tam drukowali wszystkie wyniki. To by"a 
fascynacja, nawet tacy jak ja, którzy na co dzie* w!ogóle nie 
interesowali si$ sportem, czekali na to wydarzenie, jeden 
z!najwa#niejszych momentów w!roku. Emocje si$ga"y zeni-
tu – jechali Szurkowski, Szozda, Mytnik.

Potem kupowa"em regularnie pismo muzyczne „Non 
Stop”. Ale to ju# robi"em – mimo mojego m"odego wów-
czas wieku – raczej z! powodów zawodowych. Niecz$sto 
si$ zdarza, #e zawód i!#ycie prywatne s( tak &ci&le ze sob( 
zwi(zane. +e pasj$, osobiste zainteresowania mo#na prze-
ku% w!prac$, a!w!dodatku #e przez to niestety stajesz si$ 
rozpoznawalnym cz"owiekiem. O!tym zreszt( wtedy wcale 
nie my&la"em.

To jest chyba szcz$&cie. Znam wielu ludzi, którzy m$-
cz( si$, kiedy musz( wsta% i!i&% do pracy. Jest ona dla nich 
czym&, co trzeba odb$bni%, a! potem dopiero zaczyna si$ 
w"a&ciwe #ycie. A! ja na skrzyd"ach pie&ni wstawa"em rano, 
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wsiada"em w! samochód – jecha"em do pracy tak, jakbym 
jecha" do drugiego domu. Zreszt( tak j( traktowa"em – mia-
"em tam wiele swoich p"yt, wiele swoich rzeczy.

To nigdy si$ nie zmieni"o. To znaczy zmieni"o si$ teraz, 
bo jestem ju# na emeryturze i!powinienem poma"u pozby-
wa% si$ nadmiaru rzeczy. Obecnie rozdaj$ – p"yty, których 
mam tysi(ce, i!szklanki do piwa z!Hard Rock Cafe, które od 
dziesi(tków lat zbiera"em, nie bardzo wiem po co, skoro ni-
gdy nie by"em „piwiakiem”. Wol$ wino.
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