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LUDZIE 

Szansa na sukces 
i The Voice Senior 

Ewa Śniady i Rafał Łukaszyk zna-
ją się z karaoke, które kilkanaście lat 
temu organizowano w jednym z klu-
bów w Lesznie. 

- Podchodziłem do mikrofonu 
i chciałem pokazać, jaką mam moc 
w głosie. 

- Rafałowi wydało się, że jak zaśpie-
wa z powerem to będzie dobrze, ale nie 
tylko o to chodzi w piosence. Ona jest 
opowieścią, którą słuchacz ma usły-
szeć i zrozumieć. 

O telewizji najpierw zamarzył Ra-
fał: 

- Już dwadzieścia lat temu chcia-
łem wystąpić w „Szansie na sukces”, 
ale brakowało mi odwagi. 

Odważył się w połowie ubiegłe-
go roku. Wysłał zgłoszenie, przeszedł 
przez sito eliminacji z udziałem 2000 
innych odważnych, a potem odebrał 
telefon, że dostał się do programu. 
Nie pofarciło mu się. Wylosował pio-
senkę „Mydełko Fa”. 

- Trochę powietrze ze mnie zeszło, 
ale zaśpiewałem. Nie przeszedłem da-
lej, a występ potraktowałem jak przy-
godę. Nie poddaję się, na wiosnę star-
tuję znowu licząc na utwór, w którym 
zdołam się pokazać. 

Za to Ewa Śniady wysłała zgłosze-
nie do The Voice Senior, bo na forum 
znajomych z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku złożyła obietnicę, że to zrobi. 

- W maju był casting. W czerwcu by-
łam po raz pierwszy w telewizji na usta-
leniu tonacji. W sierpniu odbyły się „Na-
grania w ciemno”. Emisja programu 
z moim udziałem była 15 stycznia. Pani 
Ewa rozpromieniona uśmiechem wyszła 
na scenę, a po chwili w jej stronę odwró-
ciła się jurorka Alicja Majewska. 

- Kiedy jestem na scenie i śpiewam, 
to wiem, że to jest miejsce, które kocham. 
Kiedy mam za sobą pierwsze takty i czu-
ję, że jest dobrze, wtedy wiem, że to jest 
co kocham robić. 

Stres? Był, a jak. Dookoła kamery, 
światła, jurorzy i świadomość, że będą 
to oglądać widzowie. 

- Najtrudniejszy był moment wyj-
ścia. Jeszcze za sceną był ze mną pan 
Piotr z obsługi programu, który ma w so-
bie ogromny spokój. Patrzył mi prosto 
w oczy, wręcz mnie hipnotyzował i mó-
wił, że wszystko będzie dobrze. Potem po-
dał mi mikrofon i otworzył drzwi w stro-

nę sceny. Kiedy na nią weszłam, popa-
trzyłam na orkiestrę i uśmiechniętych 
muzyków już wiedziałam, że będzie do-
brze. Zrobiłam to, co powtarzam moim 
uczniom - spuściłam powietrze, usłysza-
łam pierwsze takty i było super. Kiedy 
odwróciła się Alicja Majewska ucieszy-
łam się. To bardzo ciepła osoba. Wspa-
niały człowiek. 

W kulisach występ pani Ewy oglądali 
przyjaciele Jacek z Torunia, Rafał i jego 
znajoma Małgorzata. 

- Bacznie wszystko obserwowałem, 
bo jestem jedyną osobą w Polsce, któ-
ra chce, żeby cztery lata do 60-tki prze-
leciały mi w miesiąc. Zamierzam starto-
wać w The Voice Senior. Do tego czasu 
muszę nauczyć się śpiewać na pamięć, 
bo z tym mam problem i ten czas wyko-
rzystam na lepsze obycie się ze sceną 
- mówi Rafał Łukaszyk. 

Wiedziałam, że to pani 
Pani Ewa swój występ obejrzała 

u córki. Śmieje się, że w towarzystwie 
szczekającego psa. 

- Byłam zdenerwowana. To był więk-
szy stres niż śpiewanie. Obawiałam się 
tego jak wypadnę w rozmowie, którą 
miała być opowieścią o mnie. Zastana-
wiałam się jaki pokażą obraz mnie sa-
mej, ale byłam zadowolona z tego co 
obejrzałam, bo było w tym nagraniu to, 
co chciałam przekazać. 

Następnego dnia, kiedy zięcia z wnu-
kami udało się namówić na spacer, 

pani Ewa z córką Agnieszką już na spo-
kojnie obejrzały powtórkę programu. 

A kiedy kilka dni później Ewa z wnu-
kami wybrała się na spacer w kierunku 
Karczmy Borowej, po drodze minęła ich 
pani maszerująca z kijkami. Z radością 
oznajmiła, że przecież mówiła mężowi, 
że ta pani, która mieszka niedaleko nich 
to ta pani z The Voice Senior. 

- Dostałam dużo miłych wiadomości 
od koleżanek z Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, od rodziny w Irlandii, od zna-
jomych, z którymi nie miałam kontaktu 
od lat. To było bardzo miłe. Chociaż na 
jednym z lokalnych portali ktoś napisał, 
że powinnam zgubić trochę ciałka, 
bo wtedy byłabym bardziej medialna. 
Wiem jaka jestem, nie mam z tym pro-
blemu. 

Ewę Śniady będzie można ponow-
nie zobaczyć w The Voice Senior. Emi-
sja nowego odcinka będzie w sobotę, 
29 stycznia o godz. 20 w TVP2.

- Piosenka jest jak opowieść - uważa Ewa Śniady, która zadebiutowała w  trzeciej edycji telewizyjnego show The Voice Senior. 
Zaśpiewała „Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia” i podbiła serce Alicji Majewskiej.

Leszczynianka w The Voice Senior

To ta pani z telewizji!

▲ Alicja Majewska i Ewa Śniady w The Voice Senior. W sobotę 29 stycznia 
półfinał programu z udziałem leszczynianki.

Justyna Rutecka-Siadek
rutecka@gazetaabc.pl

Orkiestra Górnego 
Ewa Śniady przywędrowała do Leszna z mężem - 

muzykiem, który tutaj dostał pracę. Ona zatrudniła się 
jako nauczycielka w przedszkolu i to był czas, kie-

dy dla niej zgasły światła estrady, chociaż nie tak 
do końca. Przez 30 lat pani Ewa była związana 

z Klubem Kwadrat Leszczyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Uczyła młodych ludzi śpie-
wać i angażowała się w organizację Dni Kwa-
dratu, co było okazją do odświeżenia starych 
znajomości. 

- Małgosia Ostrowska nie występuje bez 
zespołu, a dla mnie i publiczności w Kwa-
dracie zrobiła wyjątek - wspomina Ewa 
Śniady, która znaną wokalistkę znała z Wy-

działu Piosenkarskiego Studia Sztuki Estradowej w Pozna-
niu. Razem z nimi kończyli go: Wanda Kwietniewska, któ-
ra śpiewała „Nie będę Julią wierną na balkonie”, Grzegorz 
Stróżniak z zespołu Lombard i Andrzej Sobolewski, jeden 
z założycieli tej grupy. 

- Z tą ekipą, jeszcze będąc na wydziale, pojechaliśmy 
z Krzysztofem Krawczykiem w trasę koncertową po Polsce.

Potem było kilka lat śpiewania z Orkiestrą Zbignie-
wa Górnego. 

- Nagrywałam chórki do piosenek między innymi Sośnic-
kiej, Wodeckiego i Meca. Dużą przyjemnością było nagra-
nie chórków do wiązanki utworów Czesława Niemena. 

Pani Ewa pojawiła się w programie „Muzyka Małe-
go Ekranu”, którego gwiazdami byli Zenon Laskowik 
i Bohdan Smoleń. Razem z grupą S-26 zaśpiewała pol-
ską wersję „Voulez-Vous” zespołu ABBA. Na kanale 
You Tube bez problemu można go znaleźć. 

Maryla Rodowicz 
Ewa Śniady wystąpiła z Marylą Rodowicz w Opolu. 
- Był rok 1979 i razem z orkiestrą Górnego pojecha-

łam na Festiwal Piosenki Polskiej. Tak się złożyło, że pani 
Maryla nie miała swojego chórku, więc zaproponowano 
mi i mojej koleżance występ razem z nią. Miałyśmy kilka 
prób, bo chodziło nie tylko o śpiewanie, ale musiałyśmy 
opanować kroki. Potem był występ, w trakcie którego Ma-
ryla Rodowicz zaśpiewała między innymi „Sing-Sing”. 

Pani Ewa przyznaje, że tamten czas był bardzo in-
tensywny. 

- Żeby się wtopić w świat estrady i w nim prze-
trwać trzeba mieć silny charakter, dlatego 

w pewnym momencie uznałam, że się do 
tego nie nadaję. Odeszłam i wyjechałam 

właśnie do Leszna. 

▲ Ewa Śniady i Rafał Łukaszyk.


