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„Âwierszcze”
- kolorowa wizytówka Ciechocinka

- Panie W∏odku, jak zacz´∏a si´ przygoda ze „Âwier-
szczami”?

- Wszystko zacz´∏o si´ w 2002 roku. WczeÊniej od-
szed∏em na emerytur´, by∏ to bunt mojego organiz-
mu, powiedzia∏em sobie: doÊç ˝ycia wed∏ug dzwonka!
Zajà∏em si´ z wnukami. Pewnego dnia wybra∏em si´
z ma∏ym wtedy Maçkiem na plac zabaw umiejscowio-
ny w jednym z ciechociƒskich sanatoriów. W pewnym
momencie podszed∏ do mnie pracownik oÊrodka
i poprosi∏ o opuszczenie terenu ze wzgl´du na fakt,
i˝ jest to teren prywatny przeznaczony jedynie dla goÊ-
ci. By∏em tà sytuacjà niezwykle wzburzony. Postano-
wi∏em wówczas, i˝ zostan´ radnym i zrobi´ wszystko,
aby w Ciechocinku powsta∏ miejski plac zabaw dost´p-
ny dla wszystkich. W tym samym roku dopià∏em swego
- zosta∏em radnym, a przy deptaku powsta∏ upragniony
plac zabaw. Sam przecina∏em wst´g´ podczas inaugu-
racji jego otwarcia. Drugim postulatem jako radnego
by∏o odnowienie pomnika Matki Boskiej przy ul. Armii
Krajowej. Powsta∏y nowe ∏awki, wykafelkowano miejsce
wokó∏ pomnika, powsta∏o oÊwietlenie. W tym okresie
postanowi∏em za∏o˝yç tak˝e Zespó∏ Taneczny, aby ta-
kie dzieci, jak na przyk∏ad mój wnuk mia∏y zaj´cie, ba-
wi∏y si´ poprzez taniec i muzyk´. Zespó∏ przyjà∏ nazw´
„Âwierszcze” w zasadzie mo˝na powiedzieç „Âwiersz-
cze 2”, gdy˝ jako nauczyciel w ciechociƒskiej podsta-
wówce, od roku 1975 prowadzi∏em Harcerski Zespó∏
Taneczny „Âwierszcze” wraz z chórem, które razem
liczy∏y a˝ 150 osób. Tak naprawd´ wi´c by∏a to reakty-
wacja istniejàcej ju˝ wczeÊniej grupy. A powo∏anie
zespo∏u do ˝ycia by∏o mo˝liwe tylko dzi´ki przychyl-
noÊci i wielkiemu sercu Barbary Kawczyƒskiej - Dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku.

- Skàd wzi´∏a si´ nazwa zespo∏u?
- Nazwa wywodzi si´ oczywiÊcie z czasów, gdy za-

k∏ada∏em Harcerski Zespó∏ Taneczny za namowà ko-
le˝anki Irki Busz. Wówczas og∏osi∏em konkurs na naz-
w´ owej grupy. Jeden z moich wspania∏ych solistów,
obecnie pan doktor, g∏oÊno zaproponowa∏, aby zespó∏
nazwaç „Âwierszcze” - Êwierszcze bowiem to zwierz´ta,
które Êpiewajà, grajà, taƒczà i skaczà. Nazwa przyj´∏a
si´ od razu. Zatem od roku 1975 „Âwierszcze” jako
grupa taneczna po raz pierwszy ujrza∏a Êwiat∏o dzien-
ne... Wówczas prowadzi∏em zespó∏, pracujàc jako na-
uczyciel w Szkole Podstawowej nr 1. Uczy∏em zresztà
obecnego Burmistrza Ciechocinka Leszka Dzier˝ewicza.

- Jaka idea przewodnia przyÊwieca Pana pracy?
- Ideà przewodnià mojego ˝ycia, pracy jest zasada:

jestem, jaki jestem, niczego nie udaj´. To praca z dzie-
çmi, m∏odzie˝à, a nawet doros∏ymi ludêmi, którzy
pragnà wspó∏pracowaç ze mnà i ze „Âwierszczami” -
na przyk∏ad Jurkiem Sobierajskim, Klarà Drobniewskà,
S∏awkà Parackà, Alicjà Szudzik czy rodzinà Paƒstwa
Lewandowskich, jest moim tlenem, moim ˝yciem. Nie
wyobra˝am sobie, ˝e na emeryturze móg∏bym zasiàÊç
za sto∏em i zajàç si´ tylko rozwiàzywaniem krzy˝ówek.
Mimo i˝ praca z zespo∏em to czasami naprawd´ ci´˝ka
praca. Jednak muzyka ma t´ moc, ˝e potrafi fotografo-
waç emocje, zapachy, kolory. Potrafi te˝ przywo∏aç
wspomnienia. Mam ÊwiadomoÊç tej si∏y, dlatego przy-
gotowania do koncertu trwajà d∏ugo. Jestem wówczas
bardzo wymagajàcy wobec siebie i moich kochanych
artystów.

- Który wyst´p ze „Âwierszczami” wspomina Pan
najcieplej?

- Bardzo trudno jest wybraç, wszystkie wyst´py sà
bliskie memu sercu. Jednak pami´tnym wydarzeniem
by∏ koncert pt. „K∏aniam si´ Tobie Mamo, k∏aniam si´
Tobie Tato” zorganizowany trzy lata temu w Teatrze
Letnim. Teatr p´ka∏ w szwach, przyby∏o tak wiele ludzi,
aby podziwiaç moje dzieciaki, ˝e ba∏em si´, i˝ budynek
rozsypie si´.

- To musi byç bardzo mi∏e uczucie, jeÊli tyle osób
docenia Pana prac´, zresztà w Ciechocinku ma∏o kto
Pana nie kojarzy...

- RzeczywiÊcie, jestem niezwykle szcz´Êliwy z te-
go powodu. To wspania∏e, ˝e mamy tylu odbiorców,
a ludzie rozpoznajà mnie na ulicy, witajà si´ ze mnà.
A przecie˝ teraz ju˝ rzadko pojawiam si´ na scenie,
nie pozwalajà mi na to moje nerwy.

- Jaki jest wi´c przepis na sukces dla osób dzia∏a-
jàcych w kulturze, prowadzàcych zespo∏y, do których
nale˝à dzieci i m∏odzie˝?

- Nale˝a∏oby zaczàç od faktu, i˝ kiedy w 2002 roku
zak∏ada∏em grup´ „Âwierszcze”, okres przynale˝noÊ-
ci dzieci do grupy by∏ bardzo d∏ugi. Na przyk∏ad trzy
uczestniczki zaj´ç nale˝a∏y do zespo∏u a˝ do klasy ma-
turalnej. DziÊ dzieci dorastajà znacznie szybciej. Kiedy
koƒczà szko∏´ podstawowà, czujà si´ doroÊli, zbyt do-
roÊli, aby nale˝eç do takiej grupy tanecznej. Ale mimo
to zespó∏ wcià˝ trwa, a przepis na sukces jest chyba
taki, ˝e trzeba oddaç serce dla tego, co si´ robi. I tyle...

- Czy Êwi´towaliÊcie ju˝ wasze 12-lecie?
- Tak, oczywiÊcie. W lutym bie˝àcego roku odby∏y

si´ dwa koncerty. Jeden mia∏ miejsce w Spó∏dzielni
Mieszkaniowej. By∏ to wyst´p przygotowany na powi-

Ju˝ ponad 12 lat dzia∏a Zespó∏ „Âwierszcze”, który niewàtpliwie jest wizytówkà naszego miasta.
To jedyna w uzdrowisku grupa taneczna o tym charakterze - oprócz nowoczesnych rytmów, dzieci
uczà si´ polskich taƒców narodowych, jak krakowiak, polonez, kujawiak. Taƒczàce i Êpiewajàce dzie-
ci z powodzeniem naucza cz∏owiek, dla którego ów zespó∏ jest jak tlen, bez niego nie móg∏by ˝yç.
Z animatorem kultury, Dziadkiem roku 2012, wielkim przyjacielem dzieci i Ciechocinka - W∏odzimierzem
S∏odowiczem rozmawialiÊmy w Miejskim Centrum Kultury, gdzie prowadzi swoje zaj´cia.
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tanie Nowego Roku przez seniorów osiedla. Nast´pnie
wystàpiliÊmy w Sanatorium Polex. Sala na ponad 200
osób by∏a wype∏niona po brzegi.

- Czego mog´ ˝yczyç Panu i zespo∏owi?
- Mnie jako cz∏owiekowi wielu lat ˝ycia w zdrowiu,

abym nie by∏ dla nikogo ci´˝arem. A zespo∏owi - aby
istnia∏ jak najd∏u˝ej, a ja ˝ebym mia∏ tyle si∏, bym móg∏
go prowadziç.

- Zatem niech spe∏nià si´ te ˝yczenia. Dzi´kuj´
za rozmow´.

     Red.

Do grupy „Âwierszcze” nale˝à m∏odzi artyÊci: Oskar Borzych, Marcelina Cichorz, Mi∏osz Drzewucki, Maja Gmiƒska, Amelia Kowalczyk,
Mateusz Kowoll, Natalia Majchrzak, Patrycja Majchrzak, Marianna Mas∏owska, Marcelina Puczyƒska, Amelia Sobczak, Zosia Szulc na zdj´-
ciu z W∏odzimierzem S∏odowiczem i Jerzym Sobierajskim.


