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Zbigniew Wodecki (1950-2017)
22 maja 2017 r. w Centralnym Szpitalu „Pszczółka Maja” i filmu „Rudolf czerwononoKlinicznym MSWiA w Warszawie zmarł Zbi- sy Renifer” oraz dubbing w filmie „Disco rogniew Wodecki. Niewiele osób wie, że ten baczki”. Śpiewane przez niego utwory można
słynny artysta związany był z naszą Dzielnicą, również usłyszeć w filmach i serialach „Kroa dokładnie z Rakowicami, gdzie spędził dzie- nika wypadków miłosnych”, „Plecak pełen
ciństwo i młodzieńcze lata.
przygód”, „Sfora” oraz „Świadek koronny”.
Zbigniew Wodecki urodził się 6 maja
1950 r. w Krakowie. Jego rodzinny dom,
zlokalizowany nieopodal jednostki wojskowej w Rakowicach w rejonie skrzyżowania ulic Pilotów, Ułanów i Akacjowej,
wypełniony był muzyką, gdyż jego ojciec
był trębaczem, a starsza siostra śpiewała
arie operowe i operetkowe. To spowodowało, że swoją przygodę z muzyką rozpoczął on już w wieku 5 lat. Z wyróżnieniem
ukończył Państwową Szkołę Muzyczną
II stopnia im. Władysława Żeleńskiego
przy ul. Basztowej w klasie skrzypiec Juliusza Webera. Od końca lat 60. ubiegłego
wieku związany był z kabaretem Piwnica
Pod Baranami i zespołem Anawa Marka
Grechuty. Był on również skrzypkiem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji oraz Krakowskiej Orkiestry Kame- Zbigniew Wodecki - takim go zapamiętamy
ralnej. Grał także w zespole Czarne Perły, Fot. Jarosław Kruk
zaś w latach 1968-1973 akompaniował
Ewie Demarczyk. 30 czerwca 1971 r.
poślubił Krystynę, z którą miał trójkę dzieci: Współpracował on również z kabaretem Tey,
Joannę (ur. 1972 r.), Katarzynę (ur. 1974 r.) prowadził w stacji TVN programy telewizyjne
i Pawła (ur. 1976 r.). W 1972 r. zadebiutował „Droga do gwiazd” i „Twoja droga do gwiazd”
jako piosenkarz na X Krajowym Festiwalu oraz koncert „Zakochajmy się jeszcze raz”,
Piosenki Polskiej w Opolu utworem „Tak to a także był jurorem w dwunastu edycjach
Ty”. Rok później Polskie Nagrania Muza wy- „Tańca z gwiazdami”. Artysta wystąpił również
dały jego pierwsza płytę - mini album „Tak to gościnnie w filmach „Ceremonia pogrzebowa”
Ty”, zaś w 1976 r. pierwszą płytę długogrającą Jacka Bromskiego i „Jan z drzewa” Łukasza
„Zbigniew Wodecki”. Artysta odniósł również Kasprzykowskiego oraz serialach: „Klan”, „Król
wiele sukcesów na festiwalach w Sopocie, przedmieścia”, „Miodowe lata”, „W11 - WyPradze, Rostocku i Słonecznym Brzegu w Buł- dział Śledczy”, „U fryzjera”, „39 i pół” i „Świat
garii.
według Kiepskich”, w których odgrywał role
Wszyscy znają jego największe solowe skrzypka, trębacza lub najczęściej samego
przeboje: „Chałupy Welcome to”, „Lubię wra- siebie. Poza estradą występował w teatrach
cać tam, gdzie byłem”, „Zacznij od Bacha”, Warszawy, Szczecina i Krakowa. Przez ponad
„Izolda”, „Opowiadaj mi tak” oraz śpiewa- cztery lata w teatrze STU wcielał się w tytune w duecie ze Zdzisława Sośnicką „Z Tobą łową postać w przedstawieniu „Sonata Belzechcę oglądać świat” i z Ireną Santor „Walc buba” wg Witkacego, do którego skomponoEmbarras”. Ogromną popularność wśród naj- wał muzykę.
młodszych przyniosły mu wykonania tytułoZbigniew Wodecki sam o sobie mówił,
wych piosenek do animacji dla dzieci - serialu że jest „śpiewającym muzykiem”. Lista jego

osiągnięć muzycznych jest bardzo długa. Za
swoje dokonania został odznaczony srebrnym
medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
odznaką „Honoris Gratia” i medalem „Labor
Omnia Vincit”. W 2015 r. zrealizował on, jak
niestety okazało się później, swój ostatni
projekt, czego efektem była płyta „1976:
A Space Odyssey” nagrana wraz z Mitch
& Mitch Orchestra and Choir. Album, stanowiący odświeżenie zapomnianej płyty
Zbigniewa Wodeckiego z 1976 r., zyskał
status złotej płyty oraz przyniósł artyście
Nagrodę Muzyczną Programu Trzeciego
im. Mateusza Święcickiego „Mateusz”
w kategorii „Muzyka rozrywkowa - wydarzenie” i dwie nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyki 2016
w kategoriach „Muzyka rozrywkowa - album roku pop” oraz „Muzyka rozrywkowa
- utwór roku” za pochodzący z niej utwór
„Rzuć to wszystko co złe”.
Jego kolejne plany zawodowe i artystyczne przerwała nagła śmierć. 8 maja
wskutek komplikacji po wszczepieniu pomostowania aortalno-wieńcowego artysta przeszedł udar mózgu. Od tamtej pory
przebywał w śpiączce, w tym czasie zachorował także na zapalenie płuc. Zmarł
22 maja w Centralnym Szpitalu Klinicznym
MSWiA w Warszawie. W dzień jego pogrzebu
30 maja hejnalista z Wieży Mariackiej zagrał
utwór Louisa Armstronga „What a Wonderful
World” dla uhonorowania artysty. Mszy św.
pogrzebowej w Bazylice Mariackiej przewodniczył ks. prof. bp Tadeusz Pieronek, a kazanie,
w którym zostały zawarte teksty utworów artysty, wygłosił ks. prof. prałat Robert Tyrała.
Po mszy św. artysta został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rakowickim.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył
pośmiertnie Zbigniewa Wodeckiego Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury
Paweł Wójcik
Przewodniczący Komisji
Promocji, Informacji i Łączności z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Odeszła od nas Dorota Łasak
Przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony
w składzie: przewodnicząca Aniela Dirks, członek zarządu Piotr Moskała, radni Franciszek Kasznik, Rafał Miś oraz Jacek Wojs wzięli udział
w ostatnim pożegnaniu Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 64 Doroty
Łasak, które miało miejsce w środę 7 czerwca 2017 r. na cmentarzu
Grębałowskim.
Nasza dzielnicowa społeczność straciła znaną, lubianą i oddaną
swojej szkole, uczniom, nauczycielom oraz pracownikom Dyrektor
i Pedagoga. Rodzinie, Najbliższym oraz Społeczności Szkoły Podstawowej nr 64 składamy szczere wyrazy współczucia.
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