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JANUSZ ŚWIĄDER ur. 2 lipca
1942 r. w Hajnówce. Ukończył filolo
gię polską na UMCS (mgr). W latach
19631969 nauczyciel w szkole podsta
wowej i liceum w Bełżycach. Od l sierp
nia 1969 r. pracę dziennikarską rozpo
czął w „Sztandarze Ludu” w oddziałach
terenowych w Chełmie, Łukowie, Bia
łej Podlaskiej. Od 1988 r. w Lublinie.
Następnie pracował w „Dzienniku Lu
belskim” i „Dzienniku Wschodnim”.
W Łukowie i Białej Podlaskiej pełnił
funkcję kierownika oddziału. W Lubli
nie był w dziale publicystyki. W okre
sie 19751991 pracował też w Oddzia
le Polskiej Agencji Prasowej w Białej
Podlaskiej, gdzie został uhonorowany
III nagrodą prezesa PAP. Autor ksią
żek (w tym biograficznych o Marcie
Mirskiej i Januszu Gniatkowskim), licz
nych publikacji w prasie lubelskiej, kra
jowej (m.in. w „Przekroju” i „Głosie
Nauczycielskim”, Magazynie Wyższych
Sfer VIP) i zagranicznej (londyńskim,
polonijnym Polish Weekly Magazine
„Cooltura”, nowojorskim polonijnym
„Super Express USA” i dwutygodniku
polonijnym ukazującym się w USA 
„Gwiazda Polarna”) oraz w portalach in
ternetowych — Interia, Wirtualna Pol
ska i kanadyjskim Mowiepopolsku.

Współpracował również owocnie z Kra
jową Agencją Prasową i Fotograficzną,
warszawską agencją Micro Way Media
oraz z dwumiesięcznikiem lubelskim
„Uroda Życia”. W 2011 r. decyzją lu
belskiego oddziału Stowarzyszenia
Dziennikarzy został mu przyznany ty
tuł „Młodego Dinozaura”. Tytułem tym
stowarzyszenie obdarza dziennikarzy
emerytów, ale jeszcze czynnych zawo
dowo. Autor książek biograficznych
„Marta Mirska. Gloria i gehenna”,
„Apassionata. Wspomnienie o Janu
szu Gniatkowskim”. W dowód uznania
za tę publikację otrzymał statuetkę
„Przyjaciel gminy Poraj”, gdyż w tej
miejscowości mieszkał do śmierci zna
ny piosenkarz. Autor książek  „Mój
gwiazdozbiór, wywiady drukowane
w prasie”, „Maestria dźwięków. Roz
mowy o muzyce”, „Wywiady spod es
trady. Artyści dużych i małych scen”,
„Nałęczowskie belcanto”, „Moje podróże”,
„Gwiazdy błyszczały wczoraj” (trzy tomy).
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Zdecydowałem się wydać jeszcze jeden,
kolejny tom książki GWIAZDY BŁYSZCZAŁY
WCZORAJ, bowiem chciałem spożytkować
w ten sposób wielość zgromadzonego mate
riału. Zachętę stanowiły też słowa tych, któ
rym przypadły do gustu poprzednie tomy,
jak m.in. Januszowi Szczepkowskiemu, który
w korespondencji do mnie napisał, że te tomy
są prawdziwą encyklopedię polskich gwiazd !
„To wspaniałe wydawnictwo z którego
możemy poznać losy setek ludzi pióra
i estrady, ich prawdziwe życie... Gratu
luję i dziękuję za tę benedyktyńską pra
cę, jaką Pan wykonał dla nas, bohate
rów i czytelników dwóch tomów
GWIAZD!"
Dopingował mnie także wielki fan i me
loman muzyki i jej wykonawców z lat sześć
dziesiątych p. Stanisław Socha z Czeladzi na
Śląsku oraz p. Andrzej Kołodziejczyk z Byto
mia oraz Dominik Piworowicz, meloman z War
szawy. Nadto p. Stanisław Socha udostępniał
mi chętnie swoje archiwalne zbiory.
Ogrom materiałów, które zgromadziłem,
odwiedzając po wielokroć Instytut Teatralny
w Warszawie oraz własne archiwum, rozmo
wy i spotkania z artystami polskiej estrady sta
nowiły zachętę, żeby ten materiał godnie i umie
jętnie spożytkować. Spotykałem się z życzli
wością tak artystów, jak i kompozytorów
obecnie żyjących, gdy potrzebowałem ich po
mocy, odpowiedzi na dręczące mnie pytania
i wątpliwości.
Od wydania drugiego tomu książki mija
zaledwie rok, a jednak w tym czasie odeszło
do wieczności kilka osób, bohaterów tamtego
wydania książki. I tak: 21 marca 2017 r. zmarł
Wojciech Młynarski, 22 maja — Zbigniew Wo
decki, 6 sierpnia — Jerzy Kulesza vel Chmie
lewski, 13 listopada — Alina JanowskaZa
błocka, 7 lutego 2018 r. zmarł artysta Piwni
cy pod Baranami w Krakowie  Mieczysław
Święcicki, a 7 marca 2018 r., w wieku 82 lat,
zmarł Jerzy Milian. W biogramie Beaty Kozi
drak wymieniłem nazwisko jej brata Jarosła
wa jako kompozytora przeboju „Piechotą do
lata", który był też współzałożycłelem „Baj
mu". Jej brat Jarek zmarł nagle 14 czerwca
2018 r. w wieku 63 lat. 26 czerwca 2018 r.zmar
ła Janina Jaroszyńska, aktorka teatralna, ra
diowa a przede wszystkim estradowa. Wielo
letnia przewodnicząca Sekcji Estrady i zasłu
żony członek ZASP, z którym związała się
czterdzieści lat temu. Jej biogram znalazł się
w poprzednim tomie mojej książki. Cześć Jej
pamięci. Do żałobnej karty trzeba dopisać jesz
cze jedno nazwisko — 4 sierpnia 2018 r. zmarł
śpiewak operowy Romuald Spychalski senior,
którego biogram został umieszczony w dru
gim tomie książki. Zupełnie nieoczekiwanie
dotarła świadomość, że 12 sierpnia 2018 r.
zmarła bohaterka serialu „Klan" Kazimiera

UtrataLusztig, której biogram został umiesz
czony w pierwszym tomie książki „Gwiazdy
błyszczały wczoraj". 18 lipca 2018 r. zmarła
śpiewaczka operowa Izabella NaweSpychal
ska, 13 listopada 2018 r. zmarła piosenkarka
Regina Bielska, a 21 listopada 2018 r. dzien
nikarz radiowy Jan Zagozda.
W pierwszym tomie książki zamieściłem
biogram artystyczny Józefa Ledeckiego, ale
dopiero teraz dotarły do mnie recenzje z jego
występów oraz zespołu „Śląsk" za oceanem
w roku 1954. Amerykański „Wallstreet Jour
nal" napisał o entuzjastycznym przyjęciu „Ślą
ska", zamieścił fotkę Józefa Ledeckiego i krót
ką informację o nim, że urodził się na Kresach
(w Stanisławowie 3 lipca 1933 r., a zmarł 23
marca 1982 r. we Wrocławiu, że był aktorem,
piosenkarzem i artystą kabaretowym, że wy
stępował w zespole „ Śląsk" oraz zespołach big
beatowych — Luxemburg Combo i Czerwono
Czarni.
W poprzednim (drugim) tomie zamie
ściłem biogram Alicji Majewskiej, tymczasem
media doniosły o niej, że Alicja Majewska
(70 l.) jest przerażona wysokością swojej eme
rytury. Na razie jeszcze zarabia na koncerto
waniu, ale z powodów zdrowotnych coraz
mniej jest ich w stanie zagrać. Trudna decy
zja o sprzedaży domu jest nieuchronna...
Przystępując do pracy nad trzecim to
mem książki zadałem sobie trud, aby sięgnąć
po informacje o artystach do bogatych zbio
rów Instytutu Teatralnego w Warszawie, gdzie
służyła mi pomocą p. Dorota Kubica i Ewa
Wilczewska, wyszukując materiały archiwal
ne o artystach estrady (wycinki prasowe, zdję
cia, a nierzadko teczki z odręcznie napisany
mi życiorysami i informacjami o przebiegu
drogi artystycznej, by nie rzec kariery). A mia
łem to szczęście niektórych artystów spotkać
osobiście i przeprowadzić z nimi rozmowy do
gazety. Korzystałem także z własnych zbiorów
archiwalnych: egzemplarzy gazet i różnych
wydawnictw oraz z wycinków prasowych, któ
rych dostarczył mi w dużych ilościach niestru
dzony miłośnik muzyki lat 60. p. Stanisław
Socha z Czeladzi na Śląsku. Tak więc w dużej
mierze korzystałem ze źródeł mało lub mniej
dostępnych. Nieocenionej pomocy, nadsyła
jąc potrzebne, poszukiwane informacje o ar
tystach, udzieliły mi też osoby: piosenkarki 
p. Krystyna Maciejewska z Częstochowy i p.
Zofia WronkoMitrut z Lublina, a także: Ta
deusz Stolarski z Końskich i Robert Stępiński
z Poznania i Marek Dybek z Domu Kultury
LSM w Lublinie.
Zdjęcia w dużej mierze pochodzą z mo
ich archiwalnych zbiorów oraz Encyklopedii
Internetowej wikipedia.pl, archiwum Insty
tutu Teatralnego. Musiałem również dokonać
zakupów w Polskiej Agencji Prasowej i Naro
dowym Archiwum Cyfrowym.
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Wprogramieusłyszymy:
Kolorowe jarmarki, Mały Książe, Do zakochania jeden
krok, Takie tango, Gdzie się podziały tamte prywatki, Taki
cud i miód, Wszystko czego dziś chcę, Za Tobą pójdę jak na bal
iinne

***

JANUSZ ŚWIĄDER  promocja książki
„Gwiazdy błyszczały wczoraj”
będąca zwieńczeniem 50lecia pracy dziennikarskiej

***

Prowadzenie Ewa Hadrian
Koncert odbędzie się
w piątek 26 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00
w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl
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W czasie koncertu będzie można nabyć książkę
Janusza Świądra pt. „Gwiazdy błyszczały wczoraj”, Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 201 9

