O ZESPOLE "Trzeci Oddech Kaczuchy"
Satyryczno-literacki recital w wykonaniu Trzeciego Oddechu Kaczuchy. Ona i on, czyli Maja Piwońska
i Andrzej Janeczko przedstawią codzienne sprawy i bieżące wydarzenia nurtujące społeczeństwo na
swój mistrzowski sposób. Posłuchamy piosenek kabaretowych, parodie znanych i lubianych utworów
także liryczne ballady. Ten satyryczny misz-masz, od czasu do czasu przetykany nutką melancholii,
niejednego rozbawi do łez.
Trzeci Oddech Kaczuchy narodził się styczniowej nocy 1981 r. w Olsztynie przy Wyższej Szkole
Pedagogicznej, a zadebiutował tegoż roku na XVIII Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, gdzie
zdobył Grand Prix oraz Nagrodę Dziennikarzy. Potem wygrali Konkurs Interpretacji na FPP w Opolu
również w 1981 r. Popularność zawdzięcza śpiewanej satyrze Andrzeja Janeczki, autora większości
tekstów i muzyk. Jego najbardziej znane utwory to: „Kombajnista”, „Pytania syna poety” , „Wódz”,
„Nie umieraj nam inteligencjo”, „Kocur kryzysu i dziecko inflacji”, „Poznaj siłę swoich pieniędzy”, „W
naszej klasie”.
Obecnie występują na scenie jako duet – Maja Piwońska i Andrzej Janeczko. Nagrali cztery płyty
długogrające, kilkakrotnie grali dla Polaków w Kanadzie, USA, Hiszpanii, Anglii i Norwegii. Obchodzą
36-lecie swojej pracy na scenie. Z tej okazji Andrzej Janeczko napisał książkę: „Trzeci Oddech
Kaczuchy o scenie i życiu" wydanej przez Wydawnictwo Księży Młyn.
Recenzja książki "Trzeci Oddech Kaczuchy o życiu i scenie" autorka Małgorzata Jarząbek
Kończy się ostatni, deszczowy weekend tych wakacji. W moim mini cyklu o wakacyjnych lekturach
chciałabym jeszcze wspomnieć o książce, której recenzję, autorstwa Andrzeja Domagalskiego, już
publikowałyśmy gościnnie na naszym blogu. Tutaj więc nie będzie wyczerpującej recenzji, raczej spis
kilku prywatnych wrażeń i przemyśleń. Ta pozycja wydaje mi się znakomicie spełniać wymogi książki
odpowiedniej na wakacje, i nie tylko. Ja nie mogłam się oderwać.
Andrzej Janeczko napisał „Trzeci Oddech Kaczuchy. O życiu i scenie” w sposób lekki i przyjemny w
odbiorze, ujmując historię Kaczuch w serię anegdotycznych opowiastek. Jest o czym opowiadać. A do
bohaterów tych historii natychmiast czuje się sympatię. Podoba mi się nie do końca linearne
przedstawienie faktów, które przypomina snucie opowieści przy ognisku, a nie spisywaną punkt po
punkcie, według ścisłego planu, biografię w encyklopedii.
Książka jest pięknie wydana, zawiera wiele czarno-białych zdjęć oraz ilustracji, w tym grafik
wykonanych przez autora. Czyta się ja niemal jednym tchem, odkrywając z zadowoleniem kolejne
smaczki. Dodatkowo książka zawiera nieco tekstów piosenek Trzeciego Oddechu Kaczuchy, co dla
mnie stanowi wartość dodaną.Polecam serdecznie. wiele znajomych nazwisk, trochę realiów ze
słusznie minionej epoki, liczne zwierzaki (przy)domowe, nieco sztuki graficznej i całe garście humoru,
ale i powagi, tam gdzie trzeba. Książka spodoba się artystycznym duszom i wszystkim tym, którzy
szukają swojej drogi w świecie sztuk scenicznych. Może nie sprzeda Wam złotego środka
rozwiązującego wszystkie problemy, które na tej drodze spotkacie, ale pokaże Wam, że nawet jeśli
natraficie na szlaban, zawsze można go jakoś obejść, by iść dalej. A przy tym jest po prostu barwną
opowieścią o barwnych ludziach.
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