POCZĄTKI ROMANSU PANA SUŁKA I PANI ELIZY?
DUŻY SĘK WYDAJE SŁUCHOWISKO „SAGA RODU WYMĘGA-ZARAWIEJSKICH”
AUTORSTWA JACKA JANCZARSKIEGO
Czy zastanawialiście się, jakie były początki jednego z najbardziej płomiennych i absurdalnych
romansów w historii Polski? „Saga Rodu Wymęga-Zarawiejskich” Jacka Janczarskiego przynosi
odpowiedź na to pytanie, wprowadzając po raz pierwszy w świat polskiej kultury pana Sułka i panią
Elizę. Teraz – po raz pierwszy na płycie CD.
Jacek Janczarski, znany jako scenarzysta filmowy („Zmiennicy”) oraz autor kultowych dziś słuchowisk
„Kocham Pana, Panie Sułku” oraz (wspólnie z Maciejem Zembatym) „Rodzina Poszepczyńskich”, w 1973
roku rozpoczął pisanie radiowego serialu o nietypowej rodzinie Wymęga-Zarawiejskich. Wypełnił go
charakterystycznymi dla siebie, całkowicie absurdalnymi postaciami, wśród których jest m.in. stuletni
pradziadek–erotoman Hubert czy stara panna Eliza, pałająca miłością do szesnastoletniego licealisty, pana
Sułka. W obsadzie znaleźli się doskonali, niezapomniani aktorzy: Marta Lipińska, Krystyna Sienkiewicz,
Krzysztof Kowalewski, Bronisław Pawlik, Wanda Łuczycka, Henryk Borowski oraz Piotr Fronczewski.
„Saga rodu Wymęga-Zarawiejskich” zniknęła z radiowej anteny po zaledwie sześciu odcinkach. Janczarski
po kilku tygodniach przerwy rozpoczął pisanie nowego słuchowiska – z panem Sułkiem i panną Elizą w
rolach głównych, porzucając losy rodziny w pół opowieści. Teraz ta przerwana historia pojawia się po raz
pierwszy na płycie CD. Zachowana całość została zremasterowana z oryginalnych taśm z archiwum
Programu Trzeciego Polskiego Radia i wzbogacona o książeczkę z krótkim szkicem na temat słuchowiska.
Album ukazuje się jako druga płyta w katalogu labelu Duży Sęk, który debiutował jesienią 2019 roku
unikatowym nagraniem występu Kabaretu Owca Jerzego Dobrowolskiego. Kolejne wycieczki po
archiwalnych meandrach polskiej rozrywki – już niebawem.
Część dochodów ze sprzedaży każdego egzemplarza wydawca przeznacza na Fundację „Akogo?”,
założoną przez Ewę Błaszczyk-Janczarską i ks. Wojtka Drozdowicza w 2002 roku. Fundacja jest polską
organizacją pozarządową, zajmującą się systemowym rozwiązywaniem problemów osób w śpiączce. Wśród
jej osiągnięć jest m.in. wybudowanie kliniki „Budzik”, pierwszego w kraju wzorcowego ośrodka
rehabilitacyjnego dla dzieci w śpiączce.
„Saga rodu Wymęga-Zarawiejskich” ukaże się 11 września 2020 r.

