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Muzyk, piosenkarz 
Nauczyciel muzyki we wrocławskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych 
Redaktor Polskiego Radia 

Leszek Kopeć jest osobą znaną w niektórych kręgach naszego środowiska. Z pewnością jednak nie wszyscy Czytelnicy znają jego działalność. Poczytajmy więc, co sam pisze o sobie. 

* * * 

Nazywam się Leszek Kopeć. Urodziłem się 2 października, roku 1960 we Wrocławiu, w szpitalu przy placu 1 Maja (tak się wtedy ten plac nazywał), ale to nie ma znaczenia, najważniejsze jest, że się tam urodziłem... 
Co ciekawe, ponoć zaraz po urodzeniu strasznie się darłem (tak zeznała moja mama, która niewątpliwie jest zamieszana w aferę mojego urodzenia). Podobno urodziłem się w niedzielę... i mama tuż przed urodzeniem mnie słuchała koncertu życzeń. Co złośliwi twierdzą, że przez to słuchanie we mnie zrodziła się tendencja do śpiewania i w ogóle jakby do muzyki. 
Tak się złożyło, że będąc dzieckiem, straciłem zupełnie wzrok. Ale dzięki moim rodzicom – którym dziękuję za to, że traktowali mnie jak normalne dziecko, czyli nie jak dziecko, które jest niepełnosprawne – chodziłem normalnie po podwórku, jeździłem na rowerze w późniejszych czasach, w co rzadko komu uwierzyć, a jednak. 
Miałem wielu przyjaciół i kolegów. I wszystko to dzięki temu, że moi rodzice nie odizolowali mnie od innych dzieci. To przydało mi się w życiu w przyszłości. 
W szkole podstawowej byłem dzieckiem nie bardzo skorym do nauki. O ile dobrze sobie przypominam, będąc w klasie 2 szkoły podstawowej, moja pani wychowawczyni napisała, iż: „Leszka ręce i paluszki nie są zbyt sprawne, ale jest to bardziej objaw lenistwa niż jakiegoś niedorozwoju...” 
Nie wiedziała, co mówi, gdyż w 5 klasie szkoły podstawowej moje paluszki i wszystko inne uaktywniło się na maxa. No i to już nie byłem JA. byłem wtedy jeszcze drobnym chłopcem i koledzy przezywali mnie „szczurek”. 
Pokończyłem masę różnych, dziwnych szkół... 
Pierwszy mój zdobyty zawód to był ślusarz obróbki ręcznej warsztatowej w Szkole Zasadniczej, przy ul. Kasztanowej 3a. 
Skończyłem też Technikum Radiowo Telewizyjne, ucząc się elektroniki jako jedna z pierwszych osób niewidomych (to było na Wiśniowej we Wrocławiu – tam był tzw. zakład Doskonalenia Zawodowego kiedyś, i on po dzień dzisiejszy jest). 
Moje losy bardzo różnie się układały. Jako młody chłopak trafiłem do pracy do spółdzielni, w której pracowałem na takich stanowiskach jak: elektromonter, wiertacz, gwinciarz. Ale to były zawody, które jakoś do mnie nie trafiły. Ciało moje wykonywało to, co miało wykonywać, natomiast dusza bardzo cierpiała. 
Później postanowiłem zostać masażystą. Pojechałem w tym celu do Krakowa... Nooo, i tam się dopiero wszystko pogmatwało... 
W Krakowie pokazało się, że... zacząłem studiować na pewnej uczelni. Mogę zdradzić, że był to Uniwersytet Jagielloński, ale nie skończyłem tej uczelni, albo powiedzmy, że skończyłem, ale nie przyznaję się do tego oficjalnie. Ale mogę się przyznać dla tych, którzy będą studiowali tę stronę, iż to była szacowna uczelnia i wiele się tam nauczyłem, natomiast nie zależało mi za bardzo na papierku. 
Mam słabość oczywiście do pięknych kobiet, jak każdy facet, ale tak na prawdę moją rodzinę najbliższą tworzą, poza oczywiście rodzicami i innymi bliskimi mi osobami – Ja i 2 psy – to jest nieodłączna rodzina. 
Największą miłością w moim życiu na pewno jest śpiewanie i granie, ale do tych miłości życiowych należy zaliczyć też prace z dziećmi i (złośliwcy mówią) praca w radiu i... praca w radiu. 
Cóż jeszcze mógłbym o sobie powiedzieć?... 
Mogę powiedzieć, że jestem kimś, kto jest jedną wielką życiową improwizacją. Na pewno chciałbym być człowiekiem poukładanym w jakiś sposób. Nie jestem. Jestem człowiekiem, który jest ciągle rozbiegany, który chodzi gdzieś z głową w obłokach i któremu ciężko jest się przystosować do dzisiejszego świata. Myślę, że ja powinienem urodzić się 100 lat wcześniej i wtedy w tamtym świecie znalazłbym sobie chyba łatwiej miejsce niż w dzisiejszym świecie, który jest dla mnie bardzo trudny. Ja nie umiem się pogodzić z niektórymi rzeczami, które dominują w naszym życiu. Nie umiem się pogodzić z tym, że ludzie przestają się szanować. Jestem w ogóle buntownikiem i pewnie taki już umrę (chociaż żyć chcę oczywiście długie, długie lata, no bo życie jest piękne i jest jedno, dlatego trzeba je wykorzystać na max – jak mawiają). 
Gdybym miał cokolwiek w swoim życiu zmienić, nie zmieniłbym niczego. Łatwo policzyć, ile mam lat. A więc nie jestem najmłodszy, nie jestem najstarszy, natomiast chciałbym po sobie pozostawić jak najwięcej śladów, dobrych śladów i do tego będę dążył. No i oczywiście przyjąć zasadę medyczną – przede wszystkim nie szkodzić, chociaż to bardzo trudna zasada i muszę z przykrością stwierdzić, że w dzisiejszych czasach trudna do realizacji, ale jeśli coś jest trudne, nie oznacza, że jest niemożliwe. 
A więc do zobaczenia gdzieś tam ze mną, do spotkania albo poprzez moje piosenki, albo gdzieś na jakimś koncercie, albo w audycji radiowej. 
Przesłanie, które znajduje się na tej stronie i ta piosenka „Chcę biec do ludzi” – nie wiem, jak to się stało, że stała się ona moim przesłaniem. Przesłaniem, które chcę, by do końca mojego życia nie wygasło. 
http://www.leszekkopec.com/index.html 

Popularyzator piosenki 
Henryk Szczepański 

Chyba nie ma takiego piosenkarza, który dla polskiej piosenki lat 60. i 70. zrobiłby tak wiele. 

Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych – ZAiKS – honoruje najbardziej zasłużonych popularyzatorów polskiej piosenki. W tym roku nagrodzono Leszka Kopcia – niewidomego dziennikarza wrocławskiej rozgłośni Polskiego Radia, oraz Franciszka Walickiego, legendarnego współzałożyciela pierwszych polskich zespołów „mocnego uderzenia” i autora kilku szlagierów. Kopeć pracuje przed mikrofonem od 20 lat. W plebiscycie słuchaczy zdobył tytuł Człowieka Roku 1991. Prowadzi nocne audycje, w których można posłuchać starych i zapomnianych piosenek. – O ich emisji na antenie decydują: dobra muzyka i świetny tekst – powiedział nagrodzony prezenter. 
– Jestem fanką audycji Leszka Kopcia – mówi Krystyna Duiwe z Wrocławia. – Każda noc jest okazją do prezentacji innego nurtu lub innej epoki w historii polskiej wokalistyki. We wtorek słucham melodii w nastroju lirycznym, a we środy „Muzycznej cyganerii”, jego autorskiej prezentacji, liczącej już 15 lat, która uczy trudnej sztuki słuchania innych i samego siebie. Tu jest miejsce na poezję i piosenki z dobrym tekstem. To moja ulubiona audycja. Czwartkowe spotkania poświęcone są balladom, a piątkowe – rozmowom ze słuchaczami. 
Pan redaktor jest szatynem słusznego wzrostu i budowy, mierzy 195 cm, o czym czasem przypomina na antenie. Jego przewodnikiem jest długowłosy owczarek niemiecki wabiący się Gaspar. 
Miał 29 lat, gdy podjął pracę we wrocławskim radio. Zaczynał w redakcji muzycznej, bo ta najbardziej odpowiadała jego zainteresowaniom, ale czasem tak się składało, że trzeba było też przygotować audycje dla dzieci, albo dźwiękową relację z wojskowego poligonu. 
– W takich, dla niewidomego trochę nietypowych warunkach, umiałem się odnaleźć, a jako Wiolinowy Klucznik w popularnej audycji dla maluchów razem z nimi też dobrze się bawiłem – mówi Leszek. – Przez kilka lat wspólnie ze Zbyszkiem Figatem robiliśmy nocne audycje na żywo, dedykowane osobom niewidomym i ich przyjaciołom. Największą moją pasją są słuchowiska, reportaże i rozmowy przed mikrofonem. 

Pasjonat swojego zawodu 

Zanim powrócił do Wrocławia, osiem lat spędził w Krakowie. Ukończył tam kurs masażu leczniczego i posmakował pracy w studio radiowym, robiąc audycje i reportaże dla radia akademickiego. Nie bez dumy podkreśla: – Mam tę satysfakcję, że zaczynałem w takim radio, gdzie dziennikarz samodzielnie musiał kroić i kleić taśmę montażową i od początku do końca osobiście czuwać nad swoim dziełem. Dziś dawną ręczną obróbkę w całości zastąpił komputer, wymagający innych predyspozycji. Ja czuję się radiowcem starej daty, a najlepiej z mikrofonem i słuchaczami, którzy siedzą w studio albo mówią przez telefon. 
Kopeć zaprasza do radia znane, albo dopiero wschodzące gwiazdy piosenki. Ale nie tylko. Przez cały 2003 rok – Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych – w piątki gościli tu właśnie oni i ludzie pracujący z nimi. Niektórym spełniły się marzenia i występowali przed mikrofonem jak prawdziwi prezenterzy. 
– Trzymaliśmy za niego kciuki – mówi Jolanta Cianciara, szefowa nagrodzonego i dyrektor programu regionalnego wrocławskiej rozgłośni PR – jemu po prostu to się należało. – Chyba nie ma takiego drugiego prezentera, który dla polskiej piosenki lat 60. i 70. zrobiłby tak wiele. Co mnie najbardziej w nim urzeka? Pewnie to, że on wciąż pracuje z taką samą pasją jak wtedy, gdy pierwszy raz stawał przed mikrofonem. Było to podczas jakiegoś gorącego lata. Znaliśmy go wcześniej jako niewidomego piosenkarza i autora tekstów piosenek turystycznych, ale widząc, że wchodzi do studio z własnym programem autorskim, byliśmy odrobinę zaskoczeni. Potem było bardzo dobrze. Wszyscy go chwalili i tak jest do dziś. 
Leszek ma doskonały kontakt ze słuchaczami, a to jest bardzo ważną cechą każdego radiowca. Jego stałym programem są sobotnie „Muzyczne popołudniówki”, pomiędzy 14. a 16. Bez niego nie wyobrażamy też sobie programów świątecznych, np. na Boże Narodzenie. Audycje Leszka stały się już po trosze instytucją towarzyską. Ważnym elementem są w nich nie tylko rozmowy ze słuchaczami, ale też ich czynny udział w doborze repertuaru i budowaniu nastroju. Każdy tydzień jest plebiscytem, podczas którego wybierane są piosenki do galowej prezentacji, odbywającej się w nocy z piątku na sobotę. Trzeba podkreślić, że wszechwładną królową tego salonu jest piosenka polska. Stanowi oprawę dla rozmów na takie tematy jak: uczciwość, wierność, odpowiedzialność itp. itd. Leszek w tych rozmowach jest przede wszystkim przyjacielem. Żeby go usłyszeć poza eterem, wystarczy na internetowej stronie: www.prw.pl kliknąć okienko „Radio Wrocław online” – powiedziała red. Cianciara. 
– Ostatnio słuchałem Leszka Kopcia w Cieplicach Zdroju, gdy podczas Jarmarku Kulturalnego, organizowanego przez dolnośląski okręg PZN, prowadził konferansjerkę. Również i na estradzie, w charakterystyczny dla siebie sposób, komunikuje się z widownią. Jego obecność w świecie muzyki rozrywkowej przyczynia się do społecznej integracji środowiska osób niepełnosprawnych – powiedział Andrzej Bartyński, niewidomy piosenkarz i poeta, prezes wrocławskiego oddziału Związku Literatów Polskich. 

Bogactwo zainteresowań 

O Kopciu piszą w gazetach, a także na stronach WWW. Z medialnych relacji wyłania się postać człowieka znanego na falach eteru, zajmującego się również innymi formami popularyzacji muzyki jest biwakowym bardem, dobrze brzmiącym przy skautowskich i krajoznawczych watrach – wszędzie tam, gdzie „płonie ognisko i szumią knieje”. Muzykuje, pisze teksty piosenek, komponuje i śpiewa. Jego utwory znalazły się na płycie CD i na kasecie magnetofonowej, wydanych przez PR Wrocław. Od czasu do czasu bawi publiczność okolicznościowymi występami estradowymi, organizowanymi w dolnośląskich miasteczkach. Jest laureatem studenckich przeglądów i festiwali piosenki turystycznej, a ważnym dla niego doświadczeniem była praca w Centralnej Szkole Zuchowej w Oleśnicy, z której wyniósł umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z widownią. 
Kopeć to piosenkarz oraz multiinstrumentalista. Gra na gitarze, pianinie i harmonijce ustnej. Opiekuje się zespołami artystycznymi występującymi pod egidą wrocławskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewidomych. Jest absolwentem i wychowankiem tej szkoły. Prowadzi tam dwa zespoły – „Przed czasem”, w którym występują dzieci młodsze, i „Do czasu”, starsze. Ich opiekun jest człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym i dba, aby również i jego pupile byli starannie przygotowani pod względem wokalnym, muzycznym i aktorskim. Dzięki temu zdobywają nagrody na festiwalach dolnośląskich i krajowych. Ich wielkim sukcesem było widowisko teatralne „Akademia marzeń”, którego scenariusz, aranżacja i reżyseria są dziełem Leszka Kopcia. To znakomita dwuaktowa sztuka teatralna, z wartką, ciekawą akcją, z ważnym przesłaniem, podkreślająca cenne wartości, z elementami wychowawczymi i edukacyjnymi. Spośród jego utalentowanych i najbardziej znanych solistów trzeba wymienić Izabelę Patryło i Mariusza Trzeciaka – laureatów konkursów liczących się w skali kraju. 
Przed kilkoma miesiącami w ośrodku przy Kasztanowej, „magicznym miejscu, które ma duszę” – jak zwykł je określać Kopeć, odbyło się spotkanie poświęcone jego 44. urodzinom i promocji najnowszej płyty, na której znalazły się utwory grane, śpiewane i skomponowane przez jubilata. 
– To kawał dobrej roboty! Jeśli swoim działaniem dorównuje ludziom widzącym, a nawet bywa w wielu sytuacjach od nich lepszy, pociąga innych za sobą, to znaczy, że musi mieć silną osobowość i dużą siłę przebicia. Praca na radiowej antenie, w szkole z dziećmi i młodzieżą są jego życiową pasją. Przy tym wszystkim upowszechnia kulturę muzyczną wokół siebie i w szerokich kręgach społeczeństwa. Za to wszystko należą mu się laury – powiedział dr Paweł Cylulko, adiunkt w Zakładzie Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
Pochodnia, styczeń 2005 

