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Wyjątkowe 
i odważne,  

bez nich świat  
wyglądałby inaczej

Anna Jantar  
i Natalia Kukulska. 

Dwa głosy,  
jedna muzyka 

Agata Mróz.  
Matka, która  

pokazała  
jak walczyć 
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Zostawiamy dzisiaj 
na stronie rozmaite  
inne ważne sprawy  
i zajmiemy się   
wszystkim, co się  łączy  
ze słowem matka. 

Każdy z nas bez względu 
na to, kim jest, ma matkę. 

To słowo jest zwielokrotnione w miliardach ma-
tek na całym świecie. Wspólnym mianownikiem 
jest miłość. Miłość niby taka sama, a różna w każ-
dym przypadku. Słowo miłość ma rozmaite ko-
notacje: miłość ojczyzny, miłość zawodu, miłość 
młodych, która z reguły kończy się: ja biorę so-
bie ciebie i ja biorę sobie ciebie oraz, że cię nie 
opuszczę aż do śmierci. Bycie blisko, bycie razem 
oto wymiar miłości. A z miłością matki jest ina-
czej. Razem to jest tylko 9 miesięcy. Potem 
dziecko opuszcza bezpieczne schronienie w ło-
nie matki, dalej idzie do przedszkola, do szkoły, 
na studia, wyjeżdża za granicę i jest coraz dalej. 
Matka cieszy się, jeśli dziecko okazuje miłość na-
wet z oddaniem, ale jednocześnie wiadomo z do-
świadczenia, że nigdy dziecko nie potrafi od-
wdzięczyć się matce równą miłością. Taką mi-
łość może przekazać tylko kobieta swoim dzie-
ciom. Dlatego można powiedzieć, że miłość 
matki jest najpiękniejsza, bo całkowicie bezinte-
resowna. Wie, że nigdy nie otrzyma tyle, co daje, 
a jednak daje w razie potrzeby aż do najwyższego 
stopnia poświęcenia. Dlatego zawsze winniśmy 
naszym matkom miłość, wdzięczność i cześć, ale 
dzisiaj okażmy to szczególnie.

O. Knabit:  
Matka. Miłość  

bezinteresowna
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D zień Matki to wyjątkowe święto, które obchodzone jest 
nie tylko w Polsce, ale w 140 krajach na świecie. Choć 
każdy je zna, nie wszyscy wiedzą, skąd się wzięło. 
26 maja to od wielu lat najważniejszy dzień dla polskich 

mam. Historia tego święta w Polsce związana jest z Krakowem, 
gdzie w 1914 roku było ono obchodzone po raz pierwszy. Nie 
miało jednak tak regularnego charakteru jak dziś, bo np.  w 1934 
roku mamy świętowały 13 maja, a cztery lata później 7 maja.  

Na świecie najwcześniejsze źródła dotyczące Dnia Matki po-
chodzą z czasów starożytnych Greków i Rzymian. W XVII-wiecz-
nej Anglii przyjął się zwyczaj świętowania w czwartą niedzielę 
wielkiego postu. Początkowo Mother’s Day miał charakter reli-
gijny i był zwany  „niedzielą u matki”. Z czasem nabrał bardziej 
świeckiego charakteru i w 1908 roku dzień ten zmienił się 
w Mother’s Day. Jednym z symboli tego święta jest ciasto z owo-
cami i marcepanem, na którym  11 marcepanowych kulek sym-
bolizuje apostołów – z wyjątkiem Judasza. 

W Stanach Zjednoczonych w 1908 roku  Anna Jarvis zorgani-
zowała  ceremonię upamiętniającą zmarłą matkę i wszystkie 
matki w Kościele Episkopalnym Andrews Methodist. Uznaje się 
ją za pomysłodawczynię tego święta w USA.  W 1914 roku Kon-
gres Stanów Zjednoczonych poszedł krok dalej i postanowił, że 
Dzień Matki będzie świętem narodowym, obchodzonym 
w drugą niedzielę maja. Co ciekawe  Anna Jarvis próbowała 
w pewnym momencie odwołać to święto ze względu na zwią-
zaną z nim komercjalizację. Sama przestała Dzień Matki  nawet 
obchodzić.  Zmarła w sanatorium, a jej rachunki medyczne pła-
ciły firmy z branży kwiatowej i producenci kartek okolicznościo-
wych... 

W Rosji, Bułgarii, Armenii czy na Białorusi matki świętują 
wspólnie z innymi paniami w Dniu  Kobiet. W Australii Dzień Matki 
przypada zawsze w drugą niedzielę maja, tego dnia przypina się 
do ubrań goździki –  kolorowe, jeśli mamy żyją lub białe ku czci 
zmarłej rodzicielki. Goździki są też popularne w Japonii, gdzie Dzień 
Matki nazywa się „Haha no Hi”. To stosunkowo młode święto 

w Tajlandii obchodzone jest 12 sierpnia na cześć urodzin królowej 
Sirikit, uważanej za matkę całego narodu. Zgodnie z tradycją dzieci 
klękają przed matką,  wyrażając  miłość i wdzięczność, a także ofia-
rowują im kwiaty jaśminu, symbol czystości matczynej miłości.   

A skąd pochodzi wyraz „mama”, jedno z  najstarszych słów 
na świecie? Roman Jakobson, rosyjski językoznawca, zauważył, że 
niemowlętom najłatwiej wypowiadać samogłoski, a zaraz po nich 
spółgłoski wargowe: m, p, b, bo ich wymawianie nie wymaga 
otwierania ust. Dlatego zbitki ma-ma, ba-ba, pa-pa, także ta-ta po-
jawiają się jako pierwsze.  A prof. Jan Miodek dodaje: –  Historycz-
nie rzecz biorąc, słowo matka jest takim samym zdrobnieniem jak: 
rączka, nóżka, szafka, lampka, gwiazdeczka czy gwiazdka. To jest 
zdrobnienie – pierwotna postać słowiańska mati (od dopełniacza 
w dół: matierie, matierii, matier). Po staropolsku mać w mianow-
niku,  a od dopełniacza w dół: macierze, macierzy, macierz. Potem 
z biernika ta macierz przeszła do mianownika i dziś jest macierz 
jako pojęcie matematyczne, macierz szkolna jako biblioteka. 
Na tym rdzeniu macierz stworzono przymiotnik macierzyński, 
macierzyństwo, macierzanka, stąd też urlop macierzyński.

Ciasto z marcepanem,  
goździki i kwiaty jaśminu

Wyraz „mama” jest jednym z najstarszych słów na świecie
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Towarzyszymy Wam w trudnych chwilach 
JUŻ OD SZEŚĆDZIESIĘCIU LAT!

Universum oznacza 
w języku łacińskim „ogół”, 
albo „wszechświat” 
-  w Wielkopolsce ta 
nazwa jest jednoznacznie 
kojarzona z jedną z najdłużej 
działających i największych 
w kraju � rm pogrzebowych. 
Założona w 1960 roku jako 
Spółdzielnia Pracy, stała 
się � rmą o ustalonej marce, 
która w taktowny sposób, 
całodobowo pomaga 
klientom, cierpiącym po 
utracie najbliższych im osób. 
To zasługa doświadczonej 
i wykwali� kowanej kadry, 
gwarantującej najwyższej 
jakości usługi pogrzebowe 
i kompleksową obsługę.

Dzisiejszą nazwę Universum zyskała w 1973 
roku, stając się Okręgową Spółdzielnią Pracy 
i Usług Komunikacyjnych i Różnych „Univer-
sum”. Co istotne, w tym też roku wśród za-
dań Spółdzielni pojawiły się usługi cmentarne 
i pogrzebowe. Przejęła ona zakład produkcji 
trumien i akcesoriów oraz zakład kamieniarski 
i otworzyła przy ul. Wielkiej pierwsze w Polsce 
biuro świadczące kompleksowo usługi po-
grzebowe. Dziś główna siedziba � rmy oraz jej 
Główne Biuro Pogrzebowe mieści się kawałek 
dalej - przy ul. Woźnej 15a.

W swojej historii Spółdzielnia ma także zarzą-
dzanie cmentarzami komunalnymi w Pozna-
niu, tj. Miłostowo i Junikowo, a także wybudo-
wanie – ponownie jako pierwszego w Polsce 
– Zakładu Kremacji na cmentarzu Miłostowo. 

Dziś Universum organizuje ceremonie po-
grzebowe na cmentarzach komunalnych oraz 
para� alnych Miasta Poznania i okolic. Zapew-
nia całodobowy odbiór zmarłego z domów 
i szpitali, pogrzeby tradycyjne z trumną lub 
kremacyjne z urną na wszystkich cmentarzach 
w Poznaniu, pogrzeby wyznaniowe i świeckie 
z udziałem mistrza ceremonii, kremacje, ofe-
ruje kredytowanie usług pogrzebowych do 
wysokości zasiłku pogrzebowego, opiekę nad 

grobami, kosmetykę pośmiertną, pomoc w or-
ganizacji styp, usługi kamieniarskie, ekshuma-
cje, proponuje szeroki wybór nagrobków, tru-
mien, urn, wieńców i wiązanek kwiatowych. 
Firma posiada własną bazę transportową zło-
żoną z parunastu karawanów, w tym w więk-
szości marki Mercedes Benz. 

Na przestrzeni lat i pokoleń budujących markę 
Universum Spółdzielnia uzyskała wiele certy-
� katów oraz nagród. Wśród nich na wyróż-
nienie zasługuje uzyskany w 2011r. certy� kat 
ISO 9001:2008 w zakresie realizacji usług po-
grzebowych czy prestiżowy lokalny certy� kat 
jakości Wielkopolska Jakość. 

Spółdzielnia Pracy Universum wierzy, że jej 
działania na rzecz Poznania są dostrzega-
ne i doceniane, szczególnie przez najstar-
szych mieszkańców, którzy obserwowali 
rozwój Universum. Wychodzi naprzeciwko 
oczekiwaniom, zapraszając na stronę inter-
netową http://universum-poznan.pl, pełną 
porad i wskazówek pomocnych w trudnych 
chwilach. Tam też znajduje się wyszukiwar-
ka grobów, ułatwiająca lokalizowanie miejsc 
spoczynku na poznańskich cmentarzach ko-
munalnych.

Spółdzielnia Pracy 
Universum

Główne Biuro Pogrzebowe 

- ul. Woźna 15a, 61-777 Poznań, 
czynne 7 dni w tygodniu 

od godz. 8.00 do 19.00, 
telefon czynny całodobowo 

(+48) 61 853 19 43, 
fax (+48) 61 852 93 20 

e-mail: info@universum-poznan.com.pl, 
https://universum-poznan.com.pl/

Materiał Partnera wydania Q102967952A

Spółdzielnia Pracy Universum
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– Najpierw czekałam na właściwego 
mężczyznę, a kiedy już byliśmy z Jackiem 
po ślubie, to skłamałabym, gdybym powie-
działa, że nie rozmawialiśmy o dziecku - 
wyjaśniała siatkarka. – Nie planowaliśmy 
tego, ale też nie broniliśmy się. Ostatnią 
szansę miałam przed przeszczepem. 
W moim przypadku ryzyko niedonoszenia 
ciąży było większe niż u zdrowej kobiety. 
Przekonywało mnie to, że mielodysplazja 
szpiku nie jest chorobą genetyczną. Gdyby 
było inaczej, w ogóle nie byłoby mowy 
o ciąży. Nie zaryzykowałabym. 

Liliana przyszła na świat 4 kwietnia 
w 2008 roku. Była wcześniakiem. Agata 
urodziła ją w siódmym miesiącu ciąży. 

– Kiedy obudziłam się z narkozy, Jacek 
pokazał mi film, który nagrał po urodzeniu 
– mówiła wzruszona „Vivie”. – Kiedy mo-
głam już usiąść na wózku, wydałam ko-
mendę: Jedziemy!...W jednej ręce z cewni-
kiem, w drugiej z drenem. Nieważne. Je-
dziemy. Kiedy zobaczyłam Lilianę, zaczę-
łam płakać. Taka maleńka. Dwa kilogramy 
szczęścia. Cieszyłam się, że się udało. Że 
jest z nami. Że jest zdrowa. Widzę w niej 
Jacka. Wykapany tata! 

Po urodzeniu córeczki Agata znów 
mogła myśleć o przeszczepie. Doszło 
do niego pod koniec maja 2008 roku w Kli-
nice Transplantacji Szpiku, Onkologii i He-
matologii Dziecięcej Akademii Medycznej 
we Wrocławiu. Dwanaście dni po zabiegu 

4 czerwca 2008 roku Agata Mróz-Olszew-
ska zmarła. Powodem była posocznica 
i powstały z jej przyczyny wstrząs sep-
tyczny. 

Kilka lat temu pojawiły się głosy, że 
Agata powinna zostać kandydatką na ołta-
rze. Ona znakomita, utytułowana sports-
menka, gotowa poświęcić swoje życie dla 
dziecka, byłaby znakomitym wzorem 
matki  dla młodzieży. 

– W przypadku Agaty Mróz powodem 
do beatyfikacji jest miłość do dziecka i he-
roiczna walka z chorobą – wyjaśniał jeden 
z krakowskich księży, który był postulato-
rem wielu procesów beatyfikacyjnych.– 
Ważne jest też to, że była postacią pu-
bliczną, powszechnie znaną i szanowaną. 
Młoda, ładna dziewczyna i fantastyczny 
człowiek. Takie postaci przyciągają ludzi 
do wiary. 

Katarzyna Mróz, rok starsza o rok sio-
stra Agaty, była siatkarka Budowlanych 
Łódź, pamięta że była nie tylko ładna, ale 
też wytrzymała, twarda. 

– Wiedziała o swojej anemii, odkąd 
skończyła 16 lat–  tak kilka lat temu Kata-
rzyna Mróz opowiadała o siostrze. – Potem 
choroba się rozwinęła, więc Agata rezy-
gnowała z boiska i wracała, potem znów 
musiała iść na leczenie. Ale nie lubiła, gdy 
ktoś się nad nią użalał. W sporcie trzeba 
być twardym. Wychodzisz na boisko i za-
pominasz o wszystkim innym. Po prostu 

robisz swoje. Po takich ciężkich zawodach 
i treningach zjeżdżałyśmy do Tarnowa, 
do domu. I zawsze ten sam refren: mama, 
ugotuj pierożki. Pierożki to podstawa. We 
dwie potrafiłyśmy zjeść cały półmisek. 

Katarzyna Mróz przypomina, że leka-
rze nie dawali jej siostrze szans na dziecko. 

– Agata zdawała sobie sprawę, że uro-
dzenie dziecka w jej stanie może oznaczać 
dla niej wyrok śmierci – wyjaśniała jej sio-
stra. – Wiedziała, że może umrzeć. Ale 
z drugiej strony była sportowcem, wojow-
nikiem i chciała walczyć. Poza tym przecież 
nie z takich złych diagnoz ludzie potrafili 
wyjść obronną ręką, zdrowi. Wszystko to 
jest gdzieś w górze zapisane. 

Katarzyna Mróz przypominała, że 
Agata była zwykłą dziewczyną z Tarnowa. 
Uwielbiała czytać. W domu zawsze miała 
mnóstwo książek.– Czytała dużo, wszystko 
co jej wpadło w rękę – mówiła Katarzyna. – 
Słuchała Bajmu. Grałyśmy w siatkówkę 
w domu. Kilka lamp poszło w drobny mak. 
A sąsiadka przychodziła ze skargą, że jej się 
lampy na suficie trzęsą. Farbowałyśmy so-
bie włosy. Kiedy ja to robiłam, połowa farby 
zdobiła łazienkę zamiast włosów. Ale za-
bawa była dobra. 

Historia Agaty Mróz-Olszewskiej przy-
pomina  życie Włoszki Joanny Beretty 
Molla. Była lekarką, matką trójki dzieci. 
W 1961 roku zaszła w czwartą ciążę. Leka-
rze ostrzegali, że nie przeżyje narodzin tego 
dziecka. W jej macicy rozwinął się włók-
niak. Ona jednak postanowiła urodzić. 21 
kwietnia 1962 roku na świat przyszła 
Gianna Emanuela. Siedem dni po porodzie 
Joanna zmarła. Miała 39 lat. W 2004 roku 
Jan Paweł II ogłosił ją świętą. 

Liliana, córka Agaty i Jacka ma dziś 13 
lat. Jest zdrowa, dobrze się rozwija, uczy. 
Od początku jest z tatą. Ten po latach odbył 
z córką poważną rozmowę. - Kiedyś odbyli-
śmy taką rozmowę, bo w Internecie poja-
wiają się różne komentarze, niektórzy są fa-
chowcami dosłownie w każdej kwestii - 
wyjaśniał w jednym z wywiadów mąż 
Agaty. - Nie zdają sobie sprawy, że słowem 
można komuś wyrządzić wielką krzywdę, 
nawet jeśli robi się to nieświadomie. Córka 
czytała na forach komentarze, że gdyby 
ona się nie urodziła, to jej mama by żyła. 
Łapała doła, więc pogadaliśmy o tym, jak 
było naprawdę. Wytłumaczyłem Lilce, że 
w żaden sposób nie przyczyniła się do odej-
ścia mamy. Dziś rzadko wracamy do prze-
szłości, staramy się myśleć o tym, co 
przed nami. Wspominanie tego, co było, 
może boleć- 

Liliana poszła w ślady mamy. Gra 
w siatkówkę. Tata początkowo nie był 
z tego zadowolony, ale zapał córki okazał 
się silniejszy. 

– Wielu ludzi twierdziło, że skoro 
mama tak świetnie radziła sobie na boisku, 
córka też musi iść tą drogą – mówił rok 
temu w rozmowie z portalem onet.pl Jacek 
Olszewski. – Chciałem, by Lilka sama zde-
cydowała, co chce robić. Dziś dzieci często 
realizują plany i ambicje rodziców, choć nie 
mają chęci. Ale w przypadku Liliany jest 
inaczej. Córce siatkówka bardzo się spodo-
bała, trenuje w lokalnym klubie i robi szyb-
kie postępy. Ma bardzo dobre warunki, bo 
w wieku dwunastu lat mierzy 173 cm. Nie-
dawno wraz z koleżankami z drużyny 
szkolnej wywalczyła czwarte miejsce 
w Warszawie. 

Mama, patrząc z góry na Lilianę,  jest 
z niej dumna. Tak jak ze swojego męża... 
Anna Gronczewska

A gata Mróz była jedną z najwybit-
niejszych polskich siatkarek. Dwa 
razy zakładała na szyję złoty me-
dal Mistrzostw Europy. Zawsze 

marzyła, by zostać matką. Mimo ciężkiej 
choroby spełniła to marzenie, choć córką 
Lilianą cieszyła się tylko dwa miesiące... 
Po jej śmierci zastanawiano się czy może 
zostać błogosławioną. 

Agata Mróz-Olszewska miała 13 lat, 
gdy zaczęła uprawiać siatkówkę. Jako 15-
latka opuściła rodzinny Tarnów i przenio-
sła się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Sosnowcu. Fachowcy uznali, że jest 
wielkim talentem. Jednak po dwóch latach 
okazało się, że jest ciężko chora. Lekarze 
zdiagnozowali u niej białaczkę. Dla 17-let-
niej dziewczyny i jej rodziny to był szok. 

– Kiedy po raz pierwszy o tym usły-
szałam, pomyślałam: przejdzie mi za ty-
dzień – opowiadała w wywiadach siat-
karka. – Nie przeszło. No to za miesiąc, 
za pół roku, za rok. Przecież dobrze się 
czuję. Ale choroba, z początku uśpiona, za-
atakowała organizm 

Musiała przerwać treningi. Wiele osób 
nie wierzyło, że Agata wróci do siatkówki. 
Ale ona wróciła... W 2003 roku po raz 
pierwszy z koleżankami z reprezentacji zo-
stała mistrzynią Europy w siatkówce. Ten 
sukces powtórzyła dwa lata później. Była 
jedną ze „złotek” trenera Andrzeja Niem-
czyka, łodzianina. 

– Stałam na podium i płakałam - 
wspominała moment, gdy odbierała 
pierwszy złoty medal. – Nie dlatego, że 
zdobyłyśmy mistrzostwo, ale że spełniłam 
nieosiągalne. Gdybym w wieku 17 lat skoń-
czyła karierę, kto wie, może byłabym 
zdrowa. Ale nie przeżyłabym takich chwil. 
W tamtym momencie wydawało mi się, że 
sam Pan Bóg pozwolił, abym złapała Go 
za nogi. 

W 2007 roku znów musiała przerwać 
karierę. Była już wtedy żoną Jacka Olszew-
skiego. Choroba wróciła. 

– To białaczka – usłyszała siatkarka. 
Jedynym ratunkiem miał być przeszczep 
szpiku kostnego. Znalazł się dawca. 
Przeszczep był wyznaczony na 22 listo-
pada 2007 roku. Przed kwalifikacją do za-
biegu musiała wykonać test ciążowy. 

 – Sama nie mogłam uwierzyć, kiedy 
zobaczyłam te dwie magiczne kreseczki – 
mówiła w wywiadzie dla magazynu 
„Viva”. – W pierwszej chwili myślałam, że 
to pomyłka. Zrobiłam drugi test i wynik po-
wtarzał się. Lekarze mówili, że przy moim 
stanie zdrowia jest to prawie niemożliwe. 
Zadzwoniłam szybko do męża. Zadzwoni-
łam do lekarki, która też była zaskoczona, 
ale żeby mieć stuprocentową pewność, wy-
słała mnie na badania. 

Potem pojechała na kwalifikację 
do przeszczepu do Katowic.– Niestety, mu-
szę to przesunąć, bo jestem w ciąży – zako-
munikowała komisji Agata. Zdecydowała 
się urodzić dziecko, choć wiedziała, że to 
duże ryzyko. 

– Moja pani doktor miała już doświad-
czenie w prowadzeniu ciężarnych kobiet 
chorych na mielodysplazję szpiku – wspo-
minała potem siatkarka. – Przy niej mo-
głam okazywać słabość. Czasem sobie po-
krzyczeć, czasem popłakać. Nawiązały-
śmy niezwykle bliski kontakt. 

Agata Mróz-Olszewska mówiła „Vi-
vie”, że gdy wraz z mężem ochłonęli po in-
formacji, że będą rodzicami, pomyśleli, że 
to dobry znak od Boga, że zasługują 
na szczęście. 

Heroiczna Agata, która pokazała, jak się walczy 

Fundacja 777 wydała kalendarz na 2008 rok, który miał pomóc w leczeniu Agaty Mróz 
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kotka na karteczce. Nazwij go Puszek, patrz 
na niego czasami, a ile razy spojrzysz – myśl 
o mamusi” – pisała Anna Jantar na kartce 
z życzeniami z okazji urodzin Natalii.  

Pod koniec grudnia 1979 roku Anna 
Jantar poleciała na tournee do Stanów Zjed-
noczonych. Mama i córka spędziły jeszcze 
razem święta, śpiewając kolędy i rozpako-
wując prezenty.  

– Gdy słucham „Lulajże Jezuniu” za-
wsze towarzyszy mi wzruszenie – mówi 
dziś Natalia. 

Katastrofa 
14 marca 1980 roku około godziny 11.15 

w pobliżu lotniska Okęcie przy podejściu 
do lądowania rozbił się samolot Ił-62 „Miko-
łaj Kopernik”, lecący z lotniska JFK w No-
wym Jorku do Warszawy. Zginęło 77 pasa-
żerów i dziesięcioro członków załogi. Na po-
kładzie znajdowała się Anna Jantar. Na lot-
nisku czekali na nią mąż, córka i mama. Na-
gle rozległy się krzyki, powstał chaos, biega-
nina, pojawiły się karetki pogotowia. 

Lekarz medycyny sądowej, przepro-
wadzający badanie przekazał potem Halinie 
Surmacewicz, matce Anny Jantar, mały ró-
żaniec, który ta trzymała w zaciśniętej dłoni 
podczas katastrofy. Ceremonia pogrzebowa 
artystki odbyła się 25 marca 1980 roku 
z udziałem około 40 tysięcy osób na war-
szawskim Cmentarzu Wawrzyszewskim. 

„Prawdę mówiąc, nikt mi nigdy nie po-
wiedział, że mama zginęła, odeszła na za-
wsze. Gdy na lotnisku, trzymając bukiet fre-
zji, nie doczekałam się przylotu mamy i spo-
tkania z nią... to tak jakby czekanie na jej po-
wrót przeciągnęło się do teraz. Tyle że teraz 
nie ona do mnie, ale ja do niej wracam” – 
wspomina Natalia Kukulska w książce Mar-
cina Wilka poświęconej Annie Jantar. 

Im więcej ciebie tym mniej 
Natalia Kukulska zaczęła śpiewać ma-

jąc siedem lat. Zachęcana przez tatę, pewnie 
też z tęsknoty za mamą. Mieszkała wów-
czas, po tragedii na Okęciu, wspólnie z tatą 
i babcią. Jako dziesięciolatka Natalia Kukul-

ska nagrała już swoją pierwszą płytę, zaty-
tułowaną po prostu „Natalia”, promowaną 
przez dwa wielkie przeboje: „Puszek – 
Okruszek” i „Co powie tata?”. Dziesięć lat 
po „Natalii” ukazała się pierwsza dorosła 
płyta piosenkarki – „Światło”. Znalazły się 
na niej kompozycje różnych autorów, 
w tym Jarosława Kukulskiego. Światło ży-
ciowej drogi Natalii Kukulskiej zaczęło świe-
cić bardzo wyraźnie. Drugi album „Puls” – 
z takimi utworami, jak „Czy ona jest”, „W 
biegu”, „Im więcej ciebie tym mniej” czy co-
ver z repertuaru Barbry Streisand „Woman 
in love” – odniósł ogromny sukces.  

Na trzecim krążku, „Autoportret” 
z 1999 roku, artystka mogła już „spotkać” 
się z mamą. Głosy Natalii Kukulskiej i Anny 
Jantar zostały połączone w nagraniu prze-
boju „Tyle słońca w całym mieście”. 

– Przez wiele lat żyłam w kulcie mojej 
mamy. Fani cały czas go pielęgnowali: przy-
chodzili do domu, odwiedzali cmentarz, ro-
bili wystawy. Głaskali jej postać. Potem 
wszystko poszło w drugą stronę. Pojawiły 
się ohydne publikacje, które nie mają nic 
wspólnego z prawdą. Im byłam jednak star-
sza, tym bardziej chciałam poznać mamę 
taką, jaką była naprawdę. Nie z pięknych 
laurek i kiczowatych zestawień fotografii. 
Tylko ze wspomnień najbliższych, jej przy-
jaciółek czy zespołu. I słuchałam opowieści 
o tym, jak imprezowa ła, jak wygłupiała się 
za kulisami koncertów. To było bezcenne: 
bo poznawałam w ten sposób jej charakter, 
osobowość, poczucie humoru. I to opowie-
ści o mamie bu dowały mi jej obraz – wspo-
minała. 

W roku 2000 wyszła za perkusistę Mi-
chała Dąbrówkę, z którym zdaje się tworzyć 
doskonały duet w życiu i na scenie. Mają 
troje dzieci: Jasia (w czerwcu skończy 21 lat), 
Anię (16-latka) i Laurę (4-latka). Przyznaje, 
że bycie mamą jeszcze bardziej zbliżyło ją 
do własnej mamy. I znacznie uspokoiło. – 
Już nie muszę o mamie opowiadać. Myślę 
o niej jak o aniele, który się mną opiekuje – 
mówi.  

W tym samym 2000 roku ukazała się 
płyta „Tyle słońca”, będąca zapisem kon-
certu poświęconego Annie Jantar, który od-
był się w Teatrze Żydowskim. Natalii towa-
rzyszyli zaprzyjaźnieni z nią artyści, m.in. 
Kasia Kowalska, Andrzej Piaseczny, Justyna 
Steczkowska, Hanna Frąckowiak, Mietek 
Szcześniak. Wyjątkowym hołdem dla 
mamy był dwupłytowy album „Po tamtej 
stronie” z 2005 roku.  

Pierwsza pły ta zawiera dwadzieścia 
utworów, wykonywanych przez Annę Jan-
tar. Na drugiej zaś Natalia wykonała cztery 
piosenki mamy oraz specjalnie skompono-
wany na tę okazję utwór „Po tamtej stro-
nie”. 

W ubiegłym roku na festiwalu w Opolu 
Natalia Kukulska wzięła udział w zainsceni-
zowanym wywiadzie z Anną Jantar, w którą 
sama się wcieliła. A jeden z koncertów po-
święcony był rodzicom Natalii – Annie Jan-
tar i Jarosławowi Kukulskiemu, który zmarł 
w 2010 roku (koncert poświęcony rodzicom 
Natalii, „Życia mała garść”, odbył się 
w Opolu też w roku 2012). 

– Temat mamy uważam trochę za za-
mknięty – przyznaje Natalia Kukulska. – Ona 
jest ze mną, ale w pracy artystycznej idę 
własną drogą. Oddałam mamie hołd arty-
styczny, oddałam prywatny. To samo doty-
czy taty. Teraz chciałabym, żeby moja więź 
z rodzinną przeszłością realizowała się 
wtedy, kiedy ja chcę. 
Dariusz Pawłowski 

T o jest opowieść wyjątkowa. 
O uwielbianej przez publiczność 
wokalistce, która zdążyła bardzo 
krótko być mamą, ale za to nieza-

pomnianą. I o córce, która pokonała nie-
zwykłą drogę, by upamiętnić swoją mamę, 
a jednocześnie podzielić się z nami swoim 
talentem i stać się równie popularną piosen-
karką, jak mama. To opowieść o Annie Jan-
tar i Natalii Kukulskiej.   

Natalia Kukulska urodziła się 3 marca 
1976 roku. Tuż po jej czwartych urodzinach, 
mama artystki, Anna Jantar, zginęła w kata-
strofie lotniczej na Okęciu. Tragedia wstrzą-
snęła całym krajem, kochana przez wielu 
piosenkarka miała w chwili śmierci zaled-
wie dwadzieścia dziewięć lat. Natalia zo-
stała sama z tatą, Jarosławem Kukulskim. 
I rozpoczął się dla niej czas błyskawicznego 
dorastania. 

„Pamiętam, jak mama wyglądała, choć 
nie wiem, czy moja pamięć opiera się o zdję-
cia i wspomnienia innych, czy o realne 
wspomnienie. Ja żadnych wspomnień oso-
bistych właściwie prawie nie mam i nie 
wiem, czy te, które we mnie żyją, pochodzą 
z opowiadań o mamie, czy były to sytuacje, 
które ja, jako czterolatka, zapamiętałam. 
Szczerze mówiąc nie wiem, czy utrwaliłam 
sobie niektóre zdarzenia jako ja, czy mówiła 
mi o nich babcia” – wspominała niedawno 
swoją mamę Natalia Kukulska w wywiadzie 
dla „Vivy”. 

Najtrudniejszy pierwszy krok 
„Godz. 21.30. (...) Urodziłam córeczkę 
– małego człowieczka. Będzie miała 

swoje potrzeby, swoje pomysły na życie, a ja 
będę chciała ją chronić od tych wszystkich 
zasadzek, jakie przyniesie jej życie. Już teraz 
się o nią boję i zarazem cieszę, bo będę za-
wsze przy niej” – napisała An na Jantar 
w swoim pamiętniku pod datą 3 marca 1976 
roku. 

Solistka była już wtedy wielką 
gwiazdą. Miała na koncie przeboje „Tyle 
słońca w całym mieście”, „Najtrudniejszy 
pierwszy krok”, „Żeby szczęśliwym być”. 
Publiczność ją kochała, piosenkarka czaro-
wała widzów swoim wdziękiem. Miała ten 
niezwykły dar, że wychodząc na scenę roz-
promieniała wszystko i wszystkich swoim 
blaskiem. Pracowita, spełniała swoje mu-
zyczne marzenia. Piosenkarka ze „słońcem 
w głosie” – mówiono o niej.  

Anna Jantar w 1973 roku na XI Krajo-
wym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 
zaśpiewała swój pierwszy solowy przebój 
„Najtrudniejszy pierwszy krok”. Później po-
pularne piosenki pojawiały się jedna 
za drugą – „Tyle słońca w całym mieście”, 
„Staruszek świat”, „Za każdy uśmiech”, 
„Baju-baj proszę pana (Jambalaya)”, „Ra-
dość najpiękniejszych lat”, „Mój tylko mój”, 
„Nie wierz mi, nie ufaj mi”, „Po tamtej stro-
nie marzeń”, „Tylko mnie poproś do tańca”, 
„Wielka dama tańczy sama”, „Moje jedyne 
marzenie” czy „Nic nie może wiecznie 
trwać”. 

W sumie miała w repertuarze około 
160 piosenek różnych kompozytorów. 
Wspaniale zaśpiewanych, w znakomitym 
stylu interpretowanych, precyzyjnie dopra-
cowanych. Zawsze z uśmiechem. Życzliwo-
ścią. Szacunkiem. 

W 1976 roku pojawiła się Natalia – córka 
gwiazdy, z trudnością dzielącej czas między 
trasy koncertowe a dom. Pełen miłości 
przecież. „Całuję Cię w Twój śliczny pysz-
czek i niedługo wrócę do Ciebie. Bardzo 
za Tobą tęsknię. Wysyłam Ci ślicznego 

Dwie historie, dwa głosy,  jedna muzyka

Anna Jantar żyje w pamięci Natalii Kukulskiej
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