Przedbórz

Wspomnienie Violetty Villas
04.12.2012.

DziÅ›, 5 grudnia, mija rok od Å›mierci sÅ‚ynnej piosenkarki Å›wiatowej sÅ‚awy, Violetty Villas.
Artystka byÅ‚a zwiÄ…zana z naszym miastem, bywaÅ‚a tutaj kilka razy, pozostawiÅ‚a takÅźe po sobie
pamiÄ…tkÄ™. Biogram Villas moÅźna przeczytaÄ‡ w Przedborskim SÅ‚owniku Biograficznym.
Przypomnijmy sobie jej wizyty w Przedborzu.
Po jednym ze swoich koncertÃłw Villas poznaÅ‚a pochodzÄ…cÄ… z Przedborza ElÅźbietÄ™
MajchrowskÄ… (pÃłÅºniej BudzyÅ„skÄ…) i przyjÄ™Å‚a jÄ… do swojego domu, zatrudniajÄ…c potem
jako gosposiÄ™ i opiekunkÄ™. W 1980 roku podczas koncertu "Nasi najwierniejsi przyjaciele" w
warszawskiej Sali Kongresowej poznaÅ‚a WÅ‚adysÅ‚awa Obarzanka z GÃłr Mokrych, ktÃłry
uczÄ™szczaÅ‚ wtedy do szkoÅ‚y muzycznej w Warszawie. Oboje Å›piewali na tym koncercie i nie
byÅ‚ to jedyny ich wspÃłlny wystÄ™p. DochÃłd z koncertu przeznaczony byÅ‚ na rzecz schroniska dla
bezdomnych zwierzÄ…t w Celestynowie. Obarzanek bywaÅ‚ kilkakrotnie w willi artystki w Magdalence.
PomagaÅ‚ jej i dowoziÅ‚ ÅźywnoÅ›Ä‡ dla zwierzÄ…t, ktÃłrymi siÄ™ opiekowaÅ‚a.

Po raz pierwszy Violetta Villas odwiedziÅ‚a PrzedbÃłrz w 2004 roku. WystÄ…piÅ‚a na scenie Miejskiego
Domu Kultury 22 paÅºdziernika podczas MiÄ™dzynarodowych WarsztatÃłw Polonijnych. Kiedy przed
godz. 23:00 pod MDK zajechaÅ‚ granatowy Opel Vectra A, piosenkarkÄ™ powitaÅ‚ WÅ‚adek
Obarzanek, ktÃłry potem pomÃłgÅ‚ jej wnieÅ›Ä‡ kreacje z samochodu do garderoby. Mimo 7godzinnego spÃłÅºnienia koncert odbyÅ‚ siÄ™ przy peÅ‚nej sali, a zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ po pÃłÅ‚nocy.
Nienajlepsze nagÅ‚oÅ›nienie artystka skomentowaÅ‚a tak: &bdquo;Jak siÄ™ nie spodoba na brudno,
to na czysto &ndash; trudno&rdquo;. W repertuarze znalazÅ‚y siÄ™ nie tylko utwory samej Villas, ale
teÅź inne znane. ZaÅ›piewaÅ‚a m. in. &bdquo;SzczÄ™Å›cie&rdquo;, &bdquo;PocaÅ‚unek
ognia&rdquo;, &bdquo;W Lewinie koÅ‚o Kudowy&rdquo;, &bdquo;Przyjdzie na to czas&rdquo;,
&bdquo;Ja juÅź taka jestem&rdquo;, &bdquo;MiÅ‚oÅ›ciÄ… znÃłw ÅźyjÄ™&rdquo;, &bdquo;Oczy
czarnyje&rdquo; i sÅ‚ynny utwÃłr "Mamo". Ubrana byÅ‚a w czerwonÄ… sukniÄ™ z czarnym szalem.
TowarzyszyÅ‚o jej dwÃłch muzykÃłw: jeden graÅ‚ na pianinie, drugi na kontrabasie. Na zakoÅ„czenie
powiedziaÅ‚a: &bdquo;PrzedbÃłrz to wspaniaÅ‚e miasteczko ze wspaniaÅ‚ymi mieszkaÅ„cami,
bÄ™dÄ™ chciaÅ‚a tu jeszcze wrÃłciÄ‡&rdquo;. Po wystÄ™pie dÅ‚ugo rozdawaÅ‚a autografy i
pozowaÅ‚a do wspÃłlnych zdjÄ™Ä‡.

PoniÅźej moÅźna wysÅ‚uchaÄ‡ dwa nagrania z tego koncertu (sÅ‚aba jakoÅ›Ä‡):
Violetta Villas - "SzczÄ™Å›cie"
Violetta Villas - "PocaÅ‚unek ognia"

Rok pÃłÅºniej, 15 sierpnia 2005 roku, podczas XIV Åšwiatowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej,
przedborzanie znÃłw mieli okazjÄ™ usÅ‚yszeÄ‡ na Åźywo ViolettÄ™ Villas. WystÄ…piÅ‚a w MDK, z
podobnym repertuarem jak rok wczeÅ›niej, w tej samej kreacji, takÅźe z dwoma muzykami i znÃłw przy
peÅ‚nej sali, z niewielkim opÃłÅºnieniem.

Fragment wystÄ™pu (film)
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Trzecia wizyta i recital divy odbyÅ‚ siÄ™ 14 sierpnia 2006 roku w GÃłrach Mokrych, w czasie XV
Jubileuszowego Åšwiatowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej. ArtystkÄ™ powitaÅ‚ WÅ‚adysÅ‚aw
Obarzanek.

- PamiÄ™tam, Åźe czekaliÅ›my na gwiazdÄ™ dÅ‚ugo, przyjechaÅ‚a spÃłÅºniona. Do GÃłr Mokrych
zajechaÅ‚a terenowym Oplem FronterÄ… koloru wiÅ›niowego na wrocÅ‚awskiej rejestracji. PowitaÅ‚
jÄ… WÅ‚adysÅ‚aw Obarzanek, kolega z czasÃłw szkoÅ‚y muzycznej w Warszawie. Na pierwszy rzut
oka widaÄ‡ byÅ‚o, Åźe siÄ™ znali od lat. Po ciepÅ‚ym przywitaniu WÅ‚adek wziÄ…Å‚ w rÄ™kÄ™
jednÄ… z wielkich, krwistoczerwonych walizek Violetty i zatargaÅ‚ jÄ… do budynku szkoÅ‚y. Tam
miaÅ‚ odbyÄ‡ siÄ™ koncert wielkiej piosenkarki - wspomina Tomek Kolmasiak, ktÃłry cierpliwie
czekajÄ…c wysÅ‚uchaÅ‚ koncertu Villas.

Koncert odbywaÅ‚ siÄ™ w niewielkiej sali w szkole podstawowej, ale tym razem przy niewielkiej publice,
gdyÅź zaczÄ…Å‚ siÄ™ z duÅźym opÃłÅºnieniem i o pÃłÅºnej porze i wiÄ™kszoÅ›Ä‡ ludzi rozeszÅ‚a
siÄ™ do domÃłw. Villas wystÄ…piÅ‚a w dÅ‚ugiej, czerwonej sukni, przepasanej czarnym szalem,
pÃłÅºniej narzuciÅ‚a na niÄ… biaÅ‚e futro. Repertuar jak podczas poprzednich wystÄ™pÃłw. Na
zakoÅ„czenie WÅ‚adek Obarzanek wrÄ™czyÅ‚ jej bukiet kwiatÃłw.

- W trakcie koncertu, w przerwie miÄ™dzy piosenkami powiedziaÅ‚a znamienne sÅ‚owa: &bdquo;Biada
temu, ktÃłry dobro nazywa zÅ‚em, a zÅ‚o nazywa dobrem&rdquo;. MÃłwiÅ‚a to chyba w kontekÅ›cie
plotek na jej temat i niekorzystnych publikacji w mediach" - mÃłwi Tomek.

Po recitalu kaÅźdy mÃłgÅ‚ sobie zrobiÄ‡ wspÃłlne zdjÄ™cie z gwiazdÄ…, dostaÄ‡ autograf. Potem
Villas wraz z towarzyszÄ…cymi jej muzykami i organizatorami festiwalu udaÅ‚a siÄ™ do restauracji
Parkowa w Przedborzu, gdzie zjadÅ‚a posiÅ‚ek.

http://www.przedborz.com.pl
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- PamiÄ™tam doskonale, Åźe Villas byÅ‚a bardzo &bdquo;uduchowiona&rdquo; - powtarzaÅ‚a
&bdquo;SzczÄ™Å›Ä‡ BoÅźe&rdquo;, &bdquo;Niech Wam BÃłg bÅ‚ogosÅ‚awi&rdquo; i tym podobne
zwroty. ZamÃłwiÅ‚a coÅ› wykwintnego do zjedzenia (juÅź nie pamiÄ™tam co) i do tego jakiÅ›
kolorowy alkohol &ndash; moÅźe tequilÄ™ lub whisky? DoÅ›Ä‡ dÅ‚ugo tam siedzieliÅ›my,
rozmawialiÅ›my. Å»aliÅ‚a siÄ™ na ludzi, ktÃłrzy jÄ… wykorzystywali. A tak siÄ™ skÅ‚ada, Åźe
przywiÃłzÅ‚ jej menadÅźer &ndash; chyba byÅ‚ zawodowo zwiÄ…zany z telewizjÄ… publicznÄ….
PamiÄ™tam, Åźe niedÅ‚ugo potem czytaÅ‚em gdzieÅ›, Åźe on teÅź byÅ‚ zaliczony do tych
&bdquo;zÅ‚ych&rdquo;. Za Villas przyjechali takÅźe z daleka dwaj fani, prowadzÄ…cy stronÄ™
internetowÄ…. WidaÄ‡, Åźe gwiazda dobrze siÄ™ z nimi znaÅ‚a. OdjechaÅ‚a doÅ›Ä‡ pÃłÅºno
&ndash; gdy wsiadÅ‚a do samochodu i ten ruszyÅ‚, pomachaÅ‚a nam przez szybÄ™" - wspomina
Tomek Kolmasiak.

W sierpniu 2008 roku miaÅ‚a wystÄ…piÄ‡ w duecie ze SÅ‚awÄ… PrzybylskÄ… podczas kolejnej edycji
Åšwiatowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej, jednak nie dotarÅ‚a, nie powiadomiÅ‚a
organizatorÃłw, nie moÅźna teÅź byÅ‚o siÄ™ z niÄ… skontaktowaÄ‡. Jedna z ogÃłlnopolskich gazet
napisaÅ‚a, Åźe powodem odwoÅ‚ania wystÄ™pu w Przedborzu byÅ‚y szalejÄ…ce nad PolskÄ… trÄ…by
powietrzne i wichury.
Ostatni raz Villas odwiedziÅ‚a PrzedbÃłrz w kwietniu 2009. ByÅ‚a to prywatna wizyta, przyjechaÅ‚a ze
swojÄ… opiekunkÄ…. W NiedzielÄ™ MiÅ‚osierdzia BoÅźego 19 kwietnia wziÄ™Å‚a udziaÅ‚ w mszy
Å›w., modliÅ‚a siÄ™ przed obrazem, ktÃłry podarowaÅ‚a koÅ›cioÅ‚owi (obiecaÅ‚a takÅźe
podarowaÄ‡ obraz kaplicy w GÃłrach Mokrych, ale juÅź nie zdÄ…ÅźyÅ‚a), byÅ‚a na cmentarzu na
grobie dziadkÃłw swojej opiekunki, odwiedziÅ‚a takÅźe jej rodzinÄ™.
W czerwcu 2011 roku obiecaÅ‚a wystÄ…piÄ‡ w czasie polonijnych warsztatÃłw artystycznych,
prosiÅ‚a, aby nie byÅ‚o rozgÅ‚osu ani plakatÃłw, ale koncert nie doszedÅ‚ do skutku.

Violetta Villas zmarÅ‚a 5 grudnia 2011 roku w swoim domu w Lewinie KÅ‚odzkim. UroczystoÅ›ci
pogrzebowe odbyÅ‚y siÄ™ 19 grudnia w koÅ›ciele Å›w. Karola Boromeusza na warszawskich
PowÄ…zkach. Villas spoczÄ™Å‚a na cmentarzu powÄ…zkowskim (kwatera 25, tuÅź przy alejce).

W sierpniu tego roku podczas XXI Åšwiatowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej zorganizowano
koncert poÅ›wiÄ™cony pamiÄ™ci Villas, w ktÃłrym wystÄ…pili uczestnicy festiwalu z Polski i zza granicy,
a takÅźe odprawiono w jej intencji mszÄ™ Å›wiÄ™tÄ… w miejscowym koÅ›ciele parafialnym. TrwajÄ…
starania, aby w przyszÅ‚oÅ›ci zorganizowaÄ‡ w Przedborzu festiwal poÅ›wiÄ™cony twÃłrczoÅ›ci
zmarÅ‚ej piosenkarki.

- Chcemy w przyszÅ‚oÅ›ci, moÅźe juÅź w przyszÅ‚ym roku, zorganizowaÄ‡ odrÄ™bny festiwal
twÃłrczoÅ›ci Villas w wykonaniu artystÃłw polskich i zagranicznych, bo zasÅ‚uguje na to, Åźeby mieÄ‡
taki festiwal. To musi byÄ‡ oddzielny koncert z orkiestrÄ…, z zespoÅ‚ami, inna ranga caÅ‚kowicie, a
na razie zrobiliÅ›my to w ramach Å›wiatowego festiwalu poezji - mÃłwi WÅ‚adysÅ‚aw Obarzanek.

Violetta Villas pozostawiÅ‚a po sobie pamiÄ…tkÄ™. PodarowaÅ‚a przedborskiemu koÅ›cioÅ‚owi jeden
ze swoich obrazÃłw Pana Jezusa MiÅ‚osiernego. Obraz ten znajduje siÄ™ w nawie gÅ‚Ãłwnej, po lewej
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stronie oÅ‚tarza.

(W tekÅ›cie wykorzystano fragmenty biogramu Violetty Villas, zamieszczonego w Przedborskim
SÅ‚owniku Biograficznym)(pg)
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