
 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

Przyjaciele Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego! 

 Drodzy Laureaci! 

 

JOANNA I  ALEKSANDER TESARCZYKOWIE  

Kim są? - w wielkim skrócie: 

- małżeństwem, 

- rodzicami wspaniałych dzieci – Anny i  Adama,  

- muzykami  -  artystami, 

- przyjaciółmi Stowarzyszenia Teatralno - Literackiego w Olkuszu. 

Dzisiaj przyszedł czas, aby przedstawić tę parę bliżej, bo może jest wśród nas 

ktoś, kto jeszcze nie wie, że: 

 Pani Joanna to olkuszanka. Tu ukończyła szkołę muzyczną I stopnia i wyjechała 

do Katowic, gdzie kolejno zdobywała wiedzę i umiejętności w szkole średniej, a później 

w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Z wykształcenia magister sztuki, 

zawodowy muzyk, grający na altówce (jak kiedyś wyjaśniła w jednym z wywiadów, to 

„takie większe skrzypce”). Od 1996r., jako altowiolistka, gra w Narodowej Orkiestrze 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Uczestniczyła w wielu konkursach 

muzycznych w kraju i za granicą, występowała jako kameralistka z wieloma artystami, 

ale również towarzyszyła w tourneé Krystiana Zimermana po Europie i Stanach 

Zjednoczonych. 

 Pan Aleksander jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach. Z zespołem świetnych muzyków NOSPR-u związany 

jest od 1990r., gra w nim jako pierwszy klarnecista. Brał udział w kilkudziesięciu 

nagraniach dla różnych wytwórni płytowych, koncertował niemal we wszystkich 



 

 

krajach europejskich, a także w Brazylii, Japonii, Portoryko i Australii. Występował pod 

batutą wielkich mistrzów, między innymi Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa 

Pendereckiego. W swoim dorobku ma też płytę Klasycy kameralistyki XX wieku. 

 Muzyczne pasje wypełniły życie pani Joanny i pana Aleksandra, zbliżyły ich do 

siebie. Nadal je rozwijają i doskonalą swoje umiejętności, bo chyba nie można inaczej, 

kiedy gra się w najlepszej orkiestrze w kraju. Potrafili też zarazić muzyką swoich 

bliskich oraz pokaźną grupę ludzi: melomanów, sympatyków sztuki, ciekawych nowych 

doświadczeń i doznań kulturalnych, wrażliwych na piękno, a wśród nich członków 

olkuskiego STL. Pierwsze wyjazdy do katowickiego NOSPR-u organizowaliśmy pełni 

obaw: czy wielka sala koncertowa, z mistrzami na scenie, to miejsce, w którym odnajdą 

się wszyscy, zwłaszcza ci, którzy z muzyką klasyczną miewali sporadyczny kontakt?  

Nasze lęki były niepotrzebne, pokochaliśmy i miejsce i artystów! Wyjazdy na koncerty 

stały się obowiązkowe w planie pracy na każdy rok i cieszyły się wielkim 

zainteresowaniem. Jeździliśmy gromadnie - członkowie STL z rodzinami, przyjaciółmi, 

dorośli i dzieci, bo kto był raz na koncercie - chciał tam koniecznie wrócić. 

 Mamy świadomość, że zawdzięczamy to wspaniałym przewodnikom 

muzycznym – Joannie i Aleksandrowi Tesarczykom, którzy wskazywali nam repertuar. 

Stawialiśmy przy Was kolejne kroki, poznając zaczarowany świat muzyki z całego 

świata. Serdecznie  za to dzisiaj dziękujemy. Możliwość przebywania w pięknych 

wnętrzach gmachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, 

już dostarczała dobrych emocji, a kiedy sala koncertowa wypełniała się dźwiękami – 

magia muzyki działała na każdego, z różną siłą. Za to również dziękujemy. 

Niewątpliwie dodatkową atrakcją dla nas było wyszukiwanie wśród wielu członków 

orkiestry WAS – „naszych znajomych”, co z każdym kolejnym koncertem wychodziło 

nam lepiej. Pamiętamy też wspaniałe chwile, krótkich spotkań, wspólnych zdjęć, 

szybkiej wymiany emocji, kiedy po koncercie wychodziliście do nas, pewnie zmęczeni, 

ale z błyskiem w oczach i serdecznym uśmiechem.  

Dziękujemy za wszystko:  za pomoc, za poświęcany nam czas i uwagę. 

Kochamy Was, kochamy Artystów, kochamy Muzykę. 
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