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OD REDAKCJI 

Dziesiąty tom „Gdańskiego Rocznika Kulturalnego" jest równocześ
nie trzecim redagowanym w nowej formule przez obecny zespół. Podob
nie jak poprzednie - jest to wydawnictwo ~nterdyscyplinarne, poświę
cone tym dziedzinom kultury i sztuki, którymi w swej codziennej dzia
łalności zajmuje się nasz wydawca - Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół 

Sztuki. 

Zadaniem „Rocznika" jest przede wszystkim dokumentowanie życia 
artystycznego Wybrzeża i Trójmiasta. Z natury rzeczy zajmujemy się 

tymi zjawiskami, które są już zamknięte bądź dadzą się traktować z pers
pektywy historycznej. Kontynuujemy więc opis działalności sekcji GTPS, 
publikujemy monograficzny artykuł o tygodniku „Fale". Z zakresu lite
ratury - trójgłos o twórczości Zbigniewa Żakiewicza i monograficzne 
artykuły o Januszu Stqpowskim i Włodzimierzu Steyerze, z zakresu tea
tru - obszerna monografia teatralnych zainteresowań Róży Ostrowskiej 

i artykuły o Tadeuszu Gwiazdowskim, z zakresu muzyki - sz!k1ce o wo-· 
kalistyce gdańskiej i działalności Filharmonii Bałtyckiej, artykuły o Kon
radzie Pałubickim i Romanie Heisingu oraz - rozszerzając zaintereso

wania na muzykę rozrywkową - .szkic o gdańskiich zespołach muzyki 

rockowej, z za~resu plastyki - artykuł o gdańskich happeningach ... Jest 

to - ·zdajemy sobie sprawQ - wyhór dość arbitral1ny; tematów ,i spraw 

domagających siG opisu jest wiele więcej. Ale też - powtarzamy sąd 

z pierwszego numeru wznowionego „Rocznika" - nie opracowujemy ze

szytów monograficznych, sum(~ wiedzy o poszczególnych dziedzinach życia 

artystycznego środowiska przynieść może dopiero seria „Roczników". Na

szym zadaniem jest gromadzenie materiałów: do przyszłych badań mono

graficznych, a także przypomnienie bądź dokumentowanie zjawisk zna
czących dla ogólnego obrazu kultury Trójmiasta. 

Sytuacja, w jakiej działamy, nie uległa zmianie. ,,Rocznik" jest nadal 

jedynym gdańskim wydawnictwem periodycznym poświęconym kulturze 

i ,sztuce. Ukazują się tu trzy dzienniki, jest popularny magazyn ilustro
wany, są specjalistyczne pisma poświęcone problematyce kaszubskiej 
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(,,Pomerania"), pisma wyznaniowe (,,Gwiazda Morza"), nie ma tylko cza
sopisma społeczno-kulturalnego ... 

Kronikę wydarzeń kultur.alnych, wypełniając lukę powstałą w czasie, 
gdy „Rocznik" się nie ukazywał, zamykamy w latach 1984-1985. Od 
następnego tomu będziemy więc mogli dokumentować wydarzenia bie
żące, tak jak na bieżąco prowadzony jest dział Odeszli w pamięć. Części 
danych dotyczących osób zmarłych nie udało się nam uzupełnić w czasie, 
którym dysponowaliśmy. Zdecydowaliśmy się opublikować biogramy 
w tej formie, trnktując nasze dane jako sygnały dla przyszłych autorów 
haseł w słowniku biograficznym ziemi gdańskiej. 

„Gdański Rocznik Kulturalny" powtarzamy sformułowanie 
z pierwszego wznowionego zeszytu - jest wydawnictwem twórców kul
tury i sztuki adresowanym do tych wszystkich, którym bliskie są sprawy 
życia kulturalnego i artystycznego. 



Andrzej Bukowski 

,,FALE" - SOPOCKIE CZASOPISMO ARTYSTYCZNO
-LITERACKIE 
(1925-1928) 

W 1925 roku trzej Mlodokaszubi, literaci Aleksander Majkowski 

w Kartuzach i Jan Karnowski w Toruniu oraz artysta malarz Marian 

1\fokwa w Sopocie, wystąpili - niezależnie od siebie - z literackimi ini

cjatywami wydawniczymi: pierwszy wznowił „Gryfa", drugi uruchomił 

przy wydawnictwie endeckiego dziennika „Słowo Pomorskie" dodatek 

naukowo-literacki pt. ,,Mcstwin", trzeci zapoczątkował wydawanie ory

ginalnego periodyku artystyczno-literackiego pt. ,,Fale". Wszystkie wy

rosły ze świadomości potrzeb tego rodzaju publikacji na terenie zupełnie 

ich pozbawionym, odczuwanych dotkliwie s:zczególnie po zamknięciu w 

maju 1925 roku tak pożytecznego czasopisma, jakim było od 1921 roku 

,,Pomorze", dodatek literacko-naukowy trzech gazet gdańskich: ,,Dzienni

ka Gdańskiego", ,,Gazety Gdańskiej'' i ,,Kuriera Gdańskiego". ,,Gryf", 

pismo poświęcone sprawom kaszubsko-pomorskim, nawiązujące do swojej 

działalności sprzed pierwszej wojny światowej (1908-1912) i z lat 1921-

-1922, upadł po pierwszym numerze, gdyż swoim przestarzałym pro

gramem nie obudził zainteresowania, jego wydawca zaś, Majkowski, nie 

oparłszy się na żadnej z wielkich organizacji politycznych, nie był w sta

nie sam udźwignąć kosztów przedsięwzięcia. ,,Mestwin", odwołujący się 

tytułem do idei trwałych związków Pomorza z Polską i chcący służyć 

ich umacnianiu, znajdował w społeczeństwie poparcie, wychodził więc 

przez blisko dziesięć lat, mimo że jego inicjator i pie.rwszy redaktor prze

niósł się z Torunia do Chojnic. ,,Fale" podjc;ły zadanie najambitniejsze 

i najtrudniejsze, pragrn~ly mianowicie świeżo odzyskane morze i Pomorze 

odkryć i spopularyzować za pomocą sztuki malarskiej i pięknego słowa. 

,,Fale" wychodziły nieregularnie trzy lata (1925-1928). Łącznie uka

zało się 9 numerów1. Pierwszy wydrukowały Zakłady Graficzne Towa

rzystwa Pomorskiego SA w Gdańsku, następne (nry 2-9) wykonał włas-

1 Ukazały s.ię w kwietniu i listopadzie 1925 r. nry 1-2, w grudniu 1926 ;r. 

nr 3, w 1927 r. nry 4-8, rw 1928 r. nr 9, sygnowany jako nr 1 ze stycznia 1928 r.; 
format 4°; Z. Machaliński, Czasopiśmiennictwo morskie II Rzeczypospolitej. Gdańsk 
1979, s. 145 notuje 7 numerów, dodając, że: ,,Być może, że wyszły jeszcze następne 
nUJnery". 
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ny Zakład Graficzny pisma w Sopocie, gdzie znajdowała się też jego 
redakcja i administracja. 

Założycielem, wydawcą i kierownikiem artystycznym „Fal" był artysta 
malarz Marian Mokwa (ur. 1889-1D87). Redagowali je kolejno: Onufry 
Kwaśniewski (nr 1), M. Mokwa (nr 2-:)), Radosław Krajewski (nr 4-fiJ, 
Franciszek Sędzicki (nr 7-9). Każdy z nich wycisnął na czasopiśmie in
dywidualne piętno, które znalazło odbicie w wypowiedziach programo
wych, w szacie zewnętrznej i treści poszczególnych numerów. 

Najsilniej zaznaczyła się osobowość Mokwy jako oddanego sztuce 
artysty, dążącego do uka:z,ania w malarstwie piE~kna morza i krajobrazu 
jego rodzinn€j ziemi kaszubskiej, i jal{o wydawcy pragnącego skupić 
wokół „Fal" pisarzy o podobnych, co on, umiłowaniach. Jego artykuł pt. 
Artysta a społeczeństwo, który poprzednio w formie odczytu wygłosił 
w Wydziale Artystycznym Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w 
Gdańsku2, nie jest sformułowaniem programu czasopisma wprost, ale 
jakby wytłumaczeniem, dlaczego podejmuje wydawnictwo mające służyć 
sztuce. Na pytanie, czy jest ona potrzebna naszemu życiu, odpowiada, że 
tak, ,,o ile człowiek uczuwa potrzebę postawienia się na wyższym pozio
mie kulturalnym od zwykłego stworzenia". Te państwa, w których sztuki 
piękne były najbardziej rozwinięte, np. w starożytnej Grecji i Rzymie', 
stały i stoją na najwyższym poziomie zarówno kulturalnym, jak po1itycz
nym i ekonomicznym. Gdy zanika sztuka, upada i państwo. Kto na szti1-
kę patrzy tylko z punktu widzenia materialnego, ten jej w ogóle nie wi
dzi i nie rozumie, dlatego też nie zna jej zadania i odnosi .się fałszywie 
do artysty. Biorąc go w obronę, Mokwa podkreśla, że ,,jest on najważ
niejszym czynnikiem w społeczeństwie. Bez artystów każde społeczeń
stwo musi zmarnieć - musi, bo nie ma możności rozwoju. Oni pobudzają 
ludzkość i rozchy1ajq jej szerokie poła do pracy, uklzując ideały, którvPo 
należy służyć"3 • "' 

Dopełnieniem powyższych myśli był w drugim numerze nrtykuł „Fa
lom" na drogę pióra dziennikarza-literata ,.Gt1zcty Cdańskiej" M. Mistata. 
Określając program czc1sopisma, pisał, że pragnie ono „prawdziwym mi
łośnikom sztuki dać [ ... ] tę rozkosz i zadowolenie, jakie da{: może tylko 
prawdziwa sztuka", zamierza zaś tego dokonać obrazami „czerpanymi 
z życia ludu kaszubskiego i ze skarbów polskiego wybrzeża", mianowici~ 
obrazami Mokwy, artysty, ,,który jest każdym fibrem swych nerwów, 
duszą i krwią z ludem tym i krajem uroczym zwiqzany"4. 

Miały więc „Fale" oddziaływać na czytelników najpierw swoją szatą 
graficzną. Dbał o nią Mokwa jako kierownik artystyczny. Wyposażał nu
mery okładkami zawsze kolorowymi i zawsze innymi, karty zaś we-

2 M. Pelczar, Zarys dziejów Gdańskiego Towarzystwa Nankower10 [w:] Pięć
dziesiąt lat Gclaiiskiego Tou;arzystwa Naukoweoo 1922-1972. K.,;ięoa pam,iątkowa. 
Gdańsk 1972, s. 32. 
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wnętrzne ilustracjami zarówno biało-czarnymi, jak kolorowymi. Były to 
reprodukcje obrazów olejnych. drzeworytów, rysunków, fotogrnfii o te

matyce w przeważającej mierze morski(_;j i pomorskiej z tytularni, jak: 
Ryl.mk, Wilk nwrski, Wieczc,r nad nwr:zcm, l'u1crói z m,orza, Clinta kn
s:zubska i in. W wiqkszości ich aulo,rcm lJyl :sam Mokwa - marynisfa 

ze wczesnego okresu swojej twórczości. Prócz niego zamieszczał swe pr;:i_

ce znany grafik pomorski Stanisław Brzęczkowski, także M. Esmer, 
P. Dannowski, A. Lipczyński oraz bezimienni autorzy, których obrazy 

przedstawiały żaglowce, łodzie rybackie, wzburzone fale morskie, rybak;i 

wyciągającego sieci z morza itp. 
Dominująca w szacie graficznej „Fal" tematyka morska świadczyła 

o opanowywaniu przez sztukę obszarów rzeczywistości dawniej mało 

Polakom znanych. Ta tematyka była także obecna w drugiej warstwie 

czasopisma - literackiej, co było owocem pozyskania do współpracy sze

regu pisarzy, takich jak: Radosław Krajewski, Mariusz Zaruski, Franci

szek Sędzicki, Mieczysław Jarosławski, Jerzy Bohdan Rychliński. 

R. Krajewski (1887-1956) był postacią znaną w świecie literackim 

jako autor kilku tomów poezji5, redaktor dwutygodnika „Gospoda Poe

tów" (1922-1924), członek ZZLP i Pen-Clubu, ponadto jako propagator 

morza, działacz Ligi Morskiej i Rzecznej o:caz pierwszy redaktor czaso

pisma „Morze" (1924-1927). Objqcie przez niego w 1927 roku redakcji 

„Fal" niewątpliwie podniosło ich rangę. Ukazały się wtedy w nich trzy 

jego wypowiedzi publicystyczne na temat sztuki i literatury: Fanfara 

karmazynotva, O zwycięski pochód sztuki i Edykt wiosenny s:ztuki i li

teratury, którymi włączył się do ówczesnej dyskusji na temat kierun

ków rozwoju sztuki i poezji, ich charakteru i zadań. Z jednej strony 

przeciwstawiał siq różnym ,,-izmom", uleganiu modom, brakowi orygi

nalności, pseudotwórczości, z drugiej - postulował wyzwolenie się z nie

wolnictwa obcych wzorć>w, plagiatorstwa, gdyż tylko „przejawy twórczo
ści bardziej indywidualnej wznosiły piramidy, monunwnty, dawały arcy
dzieła". 

Przedrzeźniaczom gig~rntycznych obcych indywidu<1lności twórczych, niC>wolnikom 

ich póz, gestów, ruchów przcciwsta1wiamy ,[ ... 1 - pisał - :kh jaźi1 wlasnq ri. jaźni 

tej najwyższ·e cele; kłamstwu - prawdq; marzeniom o uczuciach - uczucia, psPu

dotwórczości - twórczość8• 

W drugim artykule, podobnie jak poprzednio Mokwa, bronił mtysty, 

zmuszonego do tworzenia nic takich prac, które najlJardziej przyczyniają 
się do dorobku ogólnoludzkiego, lecz takich, za jakie płaci plutokracja. 

W trzecim domagał się, by w twórczości artystyczno-literackiej pesy-

6 R. Krajewski ogłos.il m.in.: Poezje słoneczne (Warszawa 1921), Turniej poetów 
(Warsza1wa 1923), l{u morzu (Warszawa 192-1). Jego życiorys w oprac. J. Pertka 
zob. PSB, t. 15: 1970, zob. także art .. B. W. Swic;cickiego Pierwszy redaktor _ Mo
rza. Wspomnienia o R. Krajewskim. ,,Rejsy" 1957, nr 14. 

ff R. Krajewski Ocl redakcji: Fanfara karmazynowa. ,,Fale" 1927, inr 4, s. 1-2. 

9 



mizm, determinizm i niewiara ustąpiły m1eJsca nowym wartościom, by 
poezja odzyskała przysługującą jej rangę i ażeby, jak się wyraził, ,,gilo
tynować snobizm, demagogię, schlebianie upodobaniom pospólstwa, kłam
stwo i chamstwo,n. 

Prócz wymienionych artykułów Krajewski jako redaktor „Fal" zci
mieścił w nich tylko jeden wiersz pt. Śv.:iatotwórczy tan oraz artykuł 
Fale (Mocarstuo bafoi słowiafiskiej), w których dał wyraz swoim zain
teresowaniom pradziejami Słowian i mitologią słowiańską. Natomiast dzi
wi, że ten miłośnik i propagator morza nie opublikował żadnego własne
go utworu na jego temat w redagowanym przez siebie czasopiśmie. J\.1ialo 
to po części związek z tym, co wuważył Machaliński, mianowicie, że o.J 
numeru 4, czyli od czasu objqcia redakcji przez Krajewskiego, ,,czaso
pismo coraz bardziej odchodzi od marynistyki, a jego profil staje sit~ 
trudny do uchwycenia; stosunkowo dużo miejsca zajmują aktualne zbf'
letryzowane opisy życia towarzyskiego wyższych sfer"". To ostatnie 
stwierdzenie nie jest jednak ścisłe, dotyczyło w rzeczywistości tylko wy
mienionego numeru 4. w którym ukazały si~ anonimowe opowiadania 
Nokturn, Maskarada, Sznur perrl i utwór Lotnicy Andrzeja Dt;hskicgo. 
W numerach 5-6, redagowanych także przez Krajewskiego, ukazuly siG 
przecież znowu utwory marynistyczne i kaszubskie, mianowicie wiersze 
Spotkanie z lodowcem i Dziewiąta fala M. Zaruskiego, wiersz Wympel 
Jerzego Bohdana Rychlińskiego, Pie.~ń marynarzy Józefa Rclidzyńskiego, 
utwór Z odwiecznych prowd F. Sędzickiego i rrrtykul J.M. PalGckiego 
pt. Nasi wielcy pisarze o Kaszubach. 

Widoczne w numerze 4 zachwianie się profilu .,Fal" znajduje -
jak się zdaje - wyjaśnienie w dołączonej do niego luźnej wkładce, z któ
rej wynika, że Krajewski, który prowadził pismo mieszkając w Warsza
wie (jak o tym świadczy podany w nim adres redakcyjny), zamierzał 
przekształcić „Fale" w czasopismo o szerszym programie i szerokim od
biorze czytelniczym. Mianowicie miały one być „wyrazem szerokiej i zaj
mującej współczesno~ci", prowadzić dział poświęcony ,.przejawom piękna 
w pracy, elegancji w sporcie, zabawie i wytworności w życiu towarzy
skim"; ,,jako czasopismo opiniotwórcze w sprawach dobrego smaku 
i ostatniej mody, miały stać siq nieodłączną lekturą i niezbędną ozdobą 
każdego gabinetu i salonu". 

Do zrealizowania tej koncepcji nic doszło. Zapobiegł temu Mokw.1 
jako wydawca, któremu sprawy morza i regionu kaszubskiego leżały głę
boko na sercu. Pomoc znalazł we Franciszku Sędzickim (1882-1957), 
współpracowniku „Fal" od początku ich istnienia, swoim krajanie z Ka
szub, miłośniku regionu i morza, znanym literacie, który miał znaczny 
dorobek poetycki i był także doświadczonym dziennikarzem jako redak
tor gazet wydawanych w Grudziądzu, Starogardzie, Toruniu i Chojnicach. 
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W tej ostatniej miejscowości redagował gazetę „Lud Pomorski" i jej do

datek regionalny pt. ,,Niwa Pomorska" (1926-1927). Zaproszony przez 

Mokwę do redagowania „Fal", zamieszkał w końcu kwietnia lub na po

czątku maja 1927 roku w Sopocie i podjął nowe obowiązkf1 • Już num<.-~r 

7 zredagowany został przy znacznym jego udziale, co zaświadczają utwo

ry: z nastrojów u:iosennych, Królc1cicz Maj i Króleuma Wiosna, Na po

zemku, Wiosna10
• RedakcjG w Warszawie sprawował nadal R. Krajewski. 

Kolejny 8 numer, czerwcowy, przyniósł Sędzickiego Hymn morski, 

W fu:iętojańską noc, Zwyczaje sobótkowe ludu kaszubskiego i przede 

wszystkim jego-artykuł programowy pt. Ku morzu, w którym o swoich 

anihitnych zamiarach odnowienia „Fal" pisał: 

chodzi nam o wiQksze zait1tcreso\vanie spokcz('11stwa naszego morzem, Pomorzem, 

a szczególnie jego dziedziną artystyczn,1, literacką i kulturalną. Pragniemy spole

czr,óstwo polskie kulturalnie zesp0lić z morzem i wybrzeżem, przedstawić je naro

dowi polskiemu w ich właściwych, mv.lowniczych barwach i kształtc1ch, zapoznać 

2 duchem, z pracq, z kulturą, tradycjq i z charakterem nadmorskiego ludu; tła(; 

Polsce, spolecze11stwu polskiemu, zwłaszcza tej oddalonej od wybrzeża morskicg J 

terytorialnie jego czGści cz:.lstkq tego morza, owiać je powievvcm morskim, jego 

,:apv.chem, olśnić jego blc1skicm, czurem, barwnością, zaczanrn;uć tajemlliczości;i 

jego przestrzeni i glqbi [ ... ]. Pragniemy [ ... ] uchronić od zguby ostatki dawnej tra

ciycji morskiej wśród micszkai1ców Pomorza [ ... ]. Patrzmy na morze, sprawy mor

skie i pomorskie ze stanowiska kulturalnego. Nasza dziedzina, to twófrzość v.rty

styczna i literacka, pieśni, ,podania, legenda, obrnzki z mrocznej, baśniowej czy 

historycznej przeszłości, wierzenia, zwyczaje ludowe, opisy, notatki, szkice lite

rackie i ,utystyczne, wgl4d w życic duchowe i gospodarcze ludności, jego d,1żcni::l 

potrzeby - kraj i lud [ ... ]1 1• 

Ten program, jeśli chodzi o literaturę ludoWć.l, Sędzicki starał siG 

w „Falach'' realizować, co w nunH:1rc:lch 7-9 widoczne jest w znacznym 

nagromadzeniu tekstów folklorystycznych i wprowadzeniu osobnego dzia

łu pt. ,,Z niepisanej twórczości ludowej na Pomorzu", w którym zamiesz

czał zagadki, przysłowia i pieśni. Natomiast zawiodły w znacznym stop

niu zapowiedziane i oczekiwane artykuły i utwory poświęcone morzu. 

W tym zakresie najważniejsze miejsce zajmował cytowany wyżej artykuł 

Sędzickiego Ku morzu i jego Hymn morski, w którym kładł nacisk na 

to, że przyszłość na Bałtyku Po1ska może sobie wywalczyć tylko ciągł:1 
pracą: 

Do mety statek nie dopłynie, 
gdy steru, \viosel nie tknie dło11, 

9 „Dzienn!k ~omorski" (C_hojnic~) nr l l:1 z 20 V 1927 donosił: ,,były redaktor 
llv.cze!ny_ «Dz.wnmka Pom~rsk1ego» 1 <,Ludu Pomorskiego>> p. F. Sędzicki z chwilą 
ustąpienia _z dotychczas zaJ1:1owanego stanowiska, usuwa się od polityki i poświęcić 
z,\mterz~ się od~ą~ wyłączm_e prucy k~lturalno-literuckiej, przechodząc do redakcji 
<'}, al», pisma posw1ęconego literaturze 1 sztuce oraz kulturnlnym zadan:iom Pomorza 
a wychodzącego w Sopatach i w Warsza1Wie". ' 

1° F. Sędzicki podpisywał się w „Falach" swoim nazwiskiem a także krypto-
nimem S. i pseudonimv.mi: S. Lubicz i Ludgar. ' 

11 F. Sędzicki, Ku morzu. ,,Fale" 1927, nr 8, s. 1-2. 
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progów naszych troska nie ominie, 
gdy potem siq nic zrosi skro1112• 

Ostatni znany numer „Fal" ulrn/,ał sil; na początku HJ28 roku ozna
czony jako numer 1 u,_ Artykuł wstępny zapowiadał nowy okres rozwoju 
pisma: ,,Pismo nasze odtąd wychodzić b(-~dzie regularnie co miesiąc". Redak
cja zamierzała zamieszczać wiele ilustracji, teksty literackie, artykuły 

o aktualnych wydarzeniach, charakterystycznych budowlach, szczególnie 
zaś o wybitniejszych postaciach. Wymieniony numer 1 nie był jednak repre
zentatywny dla tego programu, zawierał w większości wiersze i opowia
dania samego redaktora, podpisującego je albo własnym nazwiskiem 
i pseudonimami Lubicz i Ludgar, albo nic podpisującego ich wcale 14

• Na 
wstępie tego numeru zamieścił pod pseudonimem S. Lubicz artykuł pt. 
O przyszłość narodu, zawierający refleksje na marginesiie zorganizowa
nych w 1927 roku uroczystości z okazji powrotu do ojczystego kraju 
prochów J. Słowackiego. Stwierdziwszy, że triumfalny ich pochód po
nownie przypomniał, że nie sama siła orężna i materialna stanowi o zna
czeniu, wielkości i przyszłości narodu i że co najmniej nie mniejszą rolę 
odgrywa pod tym względem praca duchowa, umysłowa i kulturalno-ar
tystyczna, dodał z ubolewaniem, że 

olbrzymia część uczestników tych wspaniałych i podniosłych manifestacji nie prze
czytała [)Oza szkolą ani jednego wiiersza Slowackiiego, nie poświęciła ani gro,sza na 
kupno jego dzieł. A jeżeli tak się dzieje względem poety uznanego przez cały na
ród i literaturę wszechświatową, to cóż dopiero mówić o innych pieśniarzach, 
malarzach i mistrzach tonów i dłuta? 

Autor artykułu wzywał społeczeństwo do wykazania większego z:1-
interesowania dorobkiem artystycznym Polaków, gdyż „literaturze na
szej i sztuce zagraża zanik, a przynajmniej poważny upadek". 

Prócz redaktorów „Fal" - 1\fokwy, Krajewskiego i Sędzickiego, któ
rym poświ(;ciliśmy wyżej nieco uwagi, zasługują na nią również obecni 
na kartach tego periodyku pisarze: Mariusz Zaruski (18G7-1941), Mie
czysław Jarosławski (1887-1 !WO) i Jerzy Bohdan Hych1ióski (1892-1974). 
Co prawda Zaruski zamieścił tu tylko dwa wiersze w 1926 roku i dw::i 
w 1 D27, Rychli1\ski zaś i Jarosławski po jednyrn utworze w 1927 roku 15, 

12 T<'llŻC, Jlymn morski, ibid., s. 3. 
1s Ten numer i poprzedni 8 inie byJ znany ani Machalir'tskił'mUi, op. cit., ani 

A. Romanov.:owi, autorowi JJrasy polskiej w Wolnym Mieście Gcla(iskll, 1922-1939. 
Gdańsk 1979. 

14 Utwory Sędzickiego w nr . 1 ,.Fal',' z 1~28 r.:. llej, radośnie trąćmy czary! 
(wiersz na Nowy Rok 1928 - me podpis.), Zima, zima - sroga to pora (wiersz 
- ,nie podpis.), Trzej królowie z Zagór.ek. Kaszubska humoreska noworoczna _ 
pod pseud. Ludgar, Szczęście Macharskiego. Opowieść humorystyczna (nie ukoń
c:zona w tym numerze, a następny zapewne się już nie ukazał - nie podpis.), 
O przeszłość narodu (art. wstępny dot. sprowadzenia prochów J. Słowackiego do 
kraju w r. 1927 - pod pseud. Lubicz). Autorstwo ustalono na podstawie odręcz
nych dopisków w redakcyjnym egzemplarzu „Fal", bqd<-jcym w posiadaniu jego 
bratanicy, Sędzdckiej w Gdańsku,. 

15 M. Zaruski - wiersze: Fregata i W cidninie St romen (,,Fale'' 1926, nr 3), 
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ważny był przecież sam fakt pojawienia się tu ich nazwisk w tym właś
nie czasie, gdy rosła ich sława jako autorów książek o morzu. Zaruski 
był już przedtem znany jako autor Sonetów morskich (1902) i pamic;tni

ka marynarza Polaka pt. Na morzach dalekich (19:20), ale le.raz, w Un.3 

roku, ukazały siq tu rzeczy w nowych powiększonych wydaniach, ponadto 
o<l tegoż roku przez kilka kolejnych lat publikował on swoje opisy -
rcporlaże z odbywanych corncznic podróży przez Bałtyk na jachtach 
żaglowych „Witeż" i „Iskra" 16

• W ten sposób stając si<~ pionierem pol
skiego żeglarstwa sporlowcgo, zapoczątkował równocześnie literaturq 

sportowo-żeglarską. Hozwijał tq działalność lak.że po 19;30 roku, przypi
sując żeglarstwu dużą rol(~ w morskim wychowaniu młodzieży. Ten, ale 
i ::;zcrszy cel społeczno-propagandowy przyświecał jego broszurze Zna

c:.:enie murza dla Polski, wydanej dwukrotnie w 1928 i 1 ~)31 roku. Dla 

redakcji „Fal" i tworzciccgo siq wokół nich środowiska pisarskiego nie 

bez znaczenia był fakt, że Zaruski w okresie ich ukazywania się mieszkał 

na Wybrzeżu. Stało się to możliwe, gdy na początku 1926 roku prze_szedł 
jako generał w stan spoczynku i przez kilka lat (1927-1929) był starostą 

morskim najpierw w Pucku, następnie w Wejherowie 11
• Nie jest wyklu

czone, że utrzymywał wtedy kontakt z Mokwą i że należał do inspira
torów powołania do życia czasopisma artystyezno-literacikiego o tematyce 
morskiej. W każdym razie zamieszczenie w „Falach" kilku ·utworów 

świadczy, że je popierał. 
To samo można powiedzieć o M. ,Jarosławskim, autorze tekstu A co 

tu jest morze. Osiedlił .się on na .stałe w Redzie pod Gdynią wkrótce po 

zaślubinach Polski z morzem w 1920 roku i odtąd czas swój dzielił miQ
dzy pracę zawodową lekarza chirurga i twórczość literacką, w której 

temat mor,za, ludzi morza i Kaszubów e;ajmował wiiele miejsca. Był dzia 
łaczem Ligi Morskiej, stale współpracował z micsięcrz.nikicm „Morze", 
zamieszczał także utwory w innych czasopismach. Osobno ogłosił powieść 
Icek i Jacek na morzu (19:31) i Zew morza (1936), a po 1945 rnku zbiór 
opowiadań pt. Bunt na „Dalmorze" (1957) i powieść Szpital (1949) 18

• Wie-

Spotkanie z lodowcem i Dziewiąta fala (ibid., inr 5); J. B. Rychyliii!:iki, wiersz Wym
pel (,,Fale'' 1927, nr 5), M. Jarosławski, tekst A co to jest morze (,,Falc" 1927, 
nr 7). 
• 16 M. Zaruskii, Żaglowym jachtem pr:::ez Bałtyk. Pierwsza podróż polskiego 
Jachtn do Szwecji ... Warszawa 1~?5; Na pokładzie ,,Witezia". ('l'r:;etia podróż żaulo
wego jachtu „Witeź" do SzweC]i). Warszawa 1927; Na jachcie „Witeź". Czwarta 
podróż żaglowego jachtu „Witeź" w r. 19:!7 cło Łotwy i Szwecji. Warszawa 1928; Na 
po~ładzie „Iskry". Pierwsza podróż szkolnego żaglowego jachtu marynarki wojeri
neJ ... Warsz.awa 1929. 

17 Odrębne zrazu starostwo puckie otrzymało 28 grudnia 1926 r. nazwę pow1i~tu 
morskiego; na mocy rozporządzenia z 29 lutego 1928 r. tę nazwę otrzy_maly połą
czone wtedy powiaty pucki i wejherowski - z siedzibą w Wejherowie. O dzialal
rn:ści Zaruskiego jako starosty morskiego informuje częściowo wywiad z nim pt. 
f'terwsze w !'olsce starostwo _morskie, ~amieszczony w „Morzu" 1927, nr 2. O zw1h}z
kach Z~1rusk1ego ~ morzem .pisze n. M1;izgowski we wstępie do jego ksi,1żki z har'
cer.:amt na „Zuwtszu Czarnym". \VarszawJ 1970. 

ui_ M . .Jarosław~kiego 1~ie odnotował żaden ze Slownikuw wspulczc.mych pisarzy 
polskic_h. Zob., o rnn:: ,,ReJsy" 1956, nr 32; ,,Kaszebe" 1958, nr 3; E. Kochanow!:ika 
Odeszli w cien. Gdansk 1981, s. 136-137. ' 

13 



le tłumaczył z języka angielskiego, m.in. Williama Beebe'a 923 metry 
w glqb oceanu i M.W. Loona Dzieje zdobycia mórz. Przed rokiem 193g 
należał do pisarzy znanych i poczytnych. Z tych względów, ale także 
z uwagi na jego stały pobyt na Wybrzeżu redakcja „Fal" nawiązała 
z nim kontakt. Dodajmy, że w 1946 roku należał jako członek Związku 
Zawodowego Literatów Polskich do założycieli Oddziału Gdańskiego tego 
związku i był w latach 1948-1950 jego prezesem, nadto że w 1957 roku 
został wyróżniony nagrodą literacką miasta Gdańska. 

Trzeci z wymienionych pisarzy, J.B. Rychliiiski, mieszkał stale 
w Warszawie, ale należał do tych autorów, którzy znaleźli się w kręgu 
działania „Fal", w tym wypndku zapewne za pośr~dnictwem R. Krajew
skiego. Morze poznał Rychlii1ski, służąc w czasie pierwszej wojny świa
towej w rosyjskiej marynarce wojennej i nastqpnie (od kor1ca 1918 r.) 
w marynarce polskiej, dopóki jako prawnik z wykształcenia nie rozpo
czął kariery na tej drndze . .Tako pisarz marynista przewyższał :Zaruskie
go i Jarosluwskiego, zasłużył sh: zaś marynistyce polskiej w pierwszym 
okresie II Rzeczypospolitej przede wszystkim jako tłumacz Jacka Londo
ru i Josepha Conrada. Tylko w latach 1922-1927 wydał w swoim prze
kładzie dziewięć powieści tych pisarzy, m.in. W'ilka morskiego, Syn.1 
slon,:a, .Przygody w zatoce San-Francisco i Bunt na Elsynorze Londona 
oraz Konarza i Tajfun Conrada. Przyczyniły się one do wzbogacenia 
znajomości morza wśród polskich czytelników. Z oryginalnej twórczości 
marynistycznej Rychlió.ski miał w swoim dorobku przed rokiem 1930 
tom poezji pt. Latający Holender (1920), zbiór nowel pt. Mah - J onq 

(1925) oraz powieści Błękitny szpieg (1926) i Róża korsarska (1928). Naj

bardziej znane powieści, takie jak: Przygody Krzysztof a Arcisze1.cskiego, 
Skarbiec Bałtyku, Czarna Feluka, Kulawy bosnwn, Galeon kapitana Mory 
(cykl) - ukazały się w późniejszych latach 19

• , 

Powyższa prezentacja redaktorów i najważniejszych współpracowni
ków czasopisma „Falc" umożliwia wysnucie następujących wniosków: 

1. Wydawanie przez trzy lata w Sopocie periodyku artystyczno-lite
rackiego - w sytuacji, gdy Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku nic 
mieli ani sprzyjających warunków politycznych i materialnych, ani wy
starczających sił intelektualnych i twórczych, było przedsięwzięciem du
żej odwagi. Dlatego chyba tylko determinacji i ofiarności wydawcy na
leży przypisać fakt istnienia „Fal" przez tak długi czas. 

2. Z tych obiektywnych trudności wynikały takie ujemne konse
kwencje, jak nieregularność ich ukazywania się, kilkakrotne zmiany re
daktorów, nie wykrystalizowany do końca program pisma. 

19 Krótką biografię ,i szczegółową bibliografię twórczości J. B. Rychlińskiego 
do 1960 r. zawiera Słownik współczesnych pisarzy polskich, t. 3. Warszawa 1964· 
charakterystykę i ocenę tej twórczości pod;1je S. TPlega w książce: Oclkrycie nul~ 
t'l,/ku w literaturze. Po:.rnar'i l!l70, s. 91- lOti. 
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3. Jeśli istniał program w zakresie ukazywania i popularyzowania 

prac malarskich i graficznych o tematyce głównie morskiej i pomorskiej, 

działo się to dzięki indywidualności artystycznej, jaką był M. Mokwa. 

Zawodził analogiczny program literacki, gdyż zabrakło w redakcji rów

nie wybitnej i twórczej, jak on, indywidualności pisarskiej. 

4. Nie sprostał zadaniu literat i entuzjasta morza, członek ZZLP 

R. Krajewski, który jednak nie znal regionu nadmorskiego i nie zdecydował 

się na stały pobyt na Wybrzeżu. Nie podołał obowiązkom redaktora rów

nież F. Sędzicki, gdyż przerastały one jego możliwości jako pisarza lu

dowego i regionalnego, pozbawionego bliższych związków nie tylko z li

teraturą ogólnokrajową, ale także z niektórymi pisarzami kaszubsko-po

morskimi, jak Aleksander Majkowski, Jan Karnowski, Leon IIeyke. 

5. Pomimo tych słabości ,,Fale", jako czasopismo artystyczno-literac

kie, były w tym czasie jedynym tego rodzaju wydawnictwem w północ

nej Polsce. Wyszło ono naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na bliż

sze poznanie morza, Wybrzeża, Kaszub i było interesującą próbq odpo

wiedzi na nie przy pomocy jqzyka, plastyki, poezji, prozy narracyjnej 

i publicystyki. 
6. ,,Fale" skupiły wokół siebie grupq ludzi, którzy odegrali w kul

turze polskiej z pewnością' nie wybitną, jednakże znaczącą rolę. Z pla

styków byli to malarz marynista M. Mokwa i grafik S. Brzę'czkowski, 

z literatów - R. Ki·njewski, M. Zaruski, M. Jarosławski, J.B. Rychli11-

ski, F. Sędzicki, M. Mistat. Z Kaszub wywodzili się Mokwa i Sędzicki, 

z dalszego Pomorza - BrZ(~czkowski, z Wybrzeżem byli związani stałym 

lub przejściowym pobytem Jarosławski, Zaruski i Mistat; tylko Krajew

ski i Rychli11ski mieszkali w Warszawie. Wszyscy razem tworzyli co 

prawda nie formalną grupę literacką, ale przecież związaną współpracą 

z tym samym czasopismem, popierającą jego idee i działalność w kie

runku zbliżenia ogółu Polaków do morza i Pomorza. 



Anna Ejdziukiewicz 

ANTYNOMICZNA WIZJA ŚWIATA W PROZIE 
ZBIGNIEW A ŻAKIEWICZA 

(cykl powieści poetyckich) 

Zbigniew Żakiewicz należy do pisarzy debiutujących w latach sześć
dziesiątych. O wspólnocie pokoleniowej tej grupy, o zbieżno,ści sposobów 
widzenia i interpretacji świata (z TÓżnorakimi jego opozycjami i kon
fliktami) zadecydowały dziecięce doświadczenia wojenne oraz powojen
na rzeczywistość. Pod wpływem doświadczeń społecznych i politycznych 
z lat 1956-1958 kształtowały się poetyckie światopoglądy Żakiewicza 
i jego rówieśników. W twórczości pisarzy pokolenia Współczesności łatwo 
dostrzec kontynuację cywilizacyjnych niepokojów wyzwolonych ostatecz
nie przez wojnę. Z drugiej jednak strony sposoby wypowiedzi, stałe ma
nifestowanie potrzeby powrotu do źródeł ludzkiej kultury, do zapomnia
nych wartości i norm - pozwalają wyodrębnić tę twórczość i zrozumie<'.'. 
jej charakter. 

Układ sprzeczności miGdzy porządkiem istniejącym w przeszłości 

a chaosem świata współczesnego z całą sferą właściwych mu napięć zna
czeniowych prezentowany jest przez Zbigniewa Żakiewicza szczególnie 
w cyklu powieści: Liście (,,Śląsk" 1967), Ród Auaczów (,,Czytelnik" 1969), 
Dolina Hortensji (,,Czytelnik" 1975) i Wilcze łqki (,,Czytelnik" 1982) 1

• 

Żakiewicza inte resują zagadnienia związane z całokształtem spraw ludz
kich, czyli życie i śmierć jednostki wpisanej w rytm świata. Niewątpli
wie autor (urodzony w 1933 r. w Wilnie), czoripie z własnej biografii, któ
ra. pozwala mu wykorzystywać zapamiętane obrazy kresowej przyrody, 
uwzględnia obserwacje środowiskowe, wątki życia osobistego z podkre
śleniem cech iindywidualnych bohatera. 

Jest pisarzem - jak sam się deklaruje - jednego tematu2
• Temat 

ten najlepiej określa sformułowanie autora - ,,Idąc w głąb wychodz~ 
naprzeciw"'. Chodzi tu o nieustann4 konfrontacjG człowieka ze światem 
i usytuowaniem w tym świecie' w kategoriach losu i przeznaczenia. Kwc--

1 Przytaczane dalej w tekśoie cytaty pochodzą z nastQpujących wydai1 i sygno
wane są i-krótami: Liście. Katowice 1967-(L); Hócl Abaczów. Warszawa 1979-(RA); 
Dolina llortensji. Warszawa 1980-(DII) ; Wilcze lqki. Warsznwa 1982-(Wł). 

i! Z. Zakie\vicz, Dziennik iritymny meoo N.N. Warszawa 1977, s. 44. 
3 T. Zwierzchowska, Iclqc w głąb wychodzę naprzeciw. ,,Wieczór Wybrzeża'' 

1979, nr 103, s. 3. 
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stia tożsamości stanowic bc;dzie punkt wy Jscrn w tych rozważaniach. Pe
netrowanie skomplikowanego „ego" w powiązaniu z powrotami do faó-· 
dd istnienia i zmieniającej sic~ zcwnqtrznej rzeczywistości po to, by .z po
rnocą pamic;ci i wyobrnźni wybiegać w przyszłość, w braterstwo sytuacyj
nych zwi,1zków ze świakm, ilustruje najpełniej wspomniany cykl po
wid,ciowy. Żakiewicz - znakomity kolckcjonor realiów - ukazuje z per
spektywy odległego dzieciństwa przeszłość, starając się powiązać to, co 
naruszyły wojny, czas, los i zatrzymać w zielniku pamięci. Powszednie 
sprawy, kłopoty i radości ludzi wiej~kich oraz przeżycia w0jenne będące 
udziałem dziecka to jakby pożółkłe, zasuszone liście. Malo ważne, a jed
nak przcchowyw(me. 

W Liściach, zbiorze miniaturowych opowiadań, naprzemienna narra
cja prowadzona jest w pierwszej i trzeciej osobie, co pozwala bohaterowi 
doLknąć spraw bezpośrednio i ustosunkować się refleksyjnie do faktóvv 
bezpowrotnie minionych. Niezwykle wrażliwe dziecko chłonie otaczającą 
rzeczywistość i stara siG jq zrozumieć (obserwujemy tu kiełkującą 'świa-. 
tlomość), co wiąże siQ nieuchronnie z utratą i bólem. Ból, cierpienie są 
źródłem (czy inspiracjq) nowych wartości. Autor - z dµżego już dystan
su czasowego - wraca pamiGcią do świata litewskich i tatarskich za
ścianków, do świata, który zginął, a który należy ocalić, gdyż ciągłość 
i trwałość wartości przesądza o porozumieniu ogólnoludzkim, o wkładzie 
w kulturę. Posługując się narracją w trzeciej osobie (dystans do spraw), 
ukazuje Żakiewicz skutki kataklizmu wojennego w psychice bohatera Żół
todzioba (utrata matki i domu z ustaloną, zaściankową tradycją) oraz pro
ces dostosowywania się do nowych, zupełnie odmiennych warunków. 
Nastqpuje stopniowa akceptacja nowego schronienia u dawnego dzier-
żawcy ich majqtku - Kruka; nawiązanie wiQzi uczuciowej z macochą 
i nowych stosunków w grupie rówieśników, nowe doznania, pierwsze do
świadczenia z pogr:_.micza seksu, obcowanie z przyrodq... Zagrożenie 

i trwoga tracą swq ostrość, usytuowane są w bezpiecznej odległości, 

gdzieś tam, natomiast tu, teraz - spokój, namiastka bezpieczeństwa 

i nieco zup()źniona edukacja ... Nowe doświadczenie - wielkiego przecze
kiwania: 

2.ótlodziób i Elżbieta trwali pod grnzcł czegoś dwuznacznl'go i groźnego, co do 
zimy zawisło nad ich izh<-1. Co - żyjqc:ych wszak od szeregu lat jednym życiem -
1;ostawilo naprzcciv.' siebie i kazało przyglqdać siq wzajemnie i poznawać absurd 
ginir;da, albowiem życic śwbta, życic bliskich miało toczyć siG dćllcj i absurJ 
i.ycia, gdyż zawisł nad nimi cic11 śmierci. (L, 51) 

Wielką refleksją jest kolejne opowiadanie (czy traktat filozoficzno
-moralny?) Dzie{i pierwszy i trzeci. Narrator nie występuje już anoni
mowo, lecz przynależy do świata przedstawionego, posługując się narra
~ją pierwszoosobową, tak przydatną w wyrażaniu najbardziej intymnych 
doznaii, w formułowaniu „skrajnie subiektywnych"4 myśli. 

1 Z. Żakiewicz, D;:;iennik intymny ... , s. 41. 

2 - Guai1:;ki Hoczuik Kulturalny 
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Nieletniego bohatera bardzo intrygowaia obecnosć „na drugim kra11-
cu sadu [ ... ] zgęstniałej, żyjącej gdzieś pod korzeniami sadu i lip" sa
dzawki, która gromadząc w sobie odpady - żyje: 

W sadzawkę ściekało to wszystko, czego nie moglem zrozumieć: wiły siq tu czar
ne, mięsiste pijawki, w mętnej galarecie chwiały sic; ziarna żabiego skrzeku, wśród 
tataraku świeciły czarne, szkliste oka, które, zd3walo siq, wychodzą z samej glęhi 

ziemi. (L 73) 

Dom i sad, sad i sadzawka - stopniowe poszerzanie wiedzy o ota
czającym świecie, w którym mieścił się i anioł, i diabeł, naprowadza nar
ratora na własny ślad. W okresie Bożego Narodzenia, w czasie kolędy 
,,gdzieś spoza świata, od strony sadu i sadzawki" przyszedł z zimowego, 
okrutnie sterylnego i tajemniczego świata bieli - niesamowity gość z pie
kieł. Prócz „dreszczu rozkoszy" z powodu bezpośredniego dotknięcia 

tajemnicy, diabeł przez zobaczenie i nazwanie chłopca po imieniu wy
wołuje u niego impuls chęci przyjrzenia się sobie, impuls potrzebny do 
przyswojenia nowych prawd. 

Kontemplacja siebie począwszy od znalezienia na strychu własnego 
niemowlęcego łóżeczka, potem wózka, poprzez oglądanie i dotykanie róż
nych części ciała, pozwoliła poszerzyć także świat uczuć. Wreszcie chło
piec sięgnął po lustro - ,,I wtedy rozpoczynała się magia zwierciadła". 
Myślenie o świecie staje się coraz bardziej złożone, wielokierunkowe 
i zarazem precyzyjniejsze (kształtowanie pojqć, własnych osądów). Coraz 
lepiej funkcjonuje mechanizm ukazujący sposób poszerzenia się obszaru 
nii:wiedzy i narastania świadomości ... Lustrzany świat posiadał srebrzyste 
schody wiodące w głąb (kolor srebrny określa krąg rzeczy, zjawisl( i sy
tuacji obcych, niesamowitych, wrqcz kosmicznych). Bohater gromadząc 
zachłannie tyle doświadczeri. musiał siq plątać i gubić, by móc się odna
leźć na nowo. Poznając swoje „dwa profile" nauczył siq wieloznaczności 
rzeczy. 

Po zgłębieniu tajemnicy swego „ja" stanął przed koniecznością 

rozszyfrowania płci przeciwnej (pierwsza - Matka, potem „tęgie, białe 

uda" służącej, inność Basi). Naturalną koleją rzeczy, obserwując wnikli
wie otoczenie, rozwiązuje zagadkę narodzin ozłowieka. Następuje pierw
szy bunt, zderzenie niezwykłego świata wyobraź.ni z dosłownością i re:1-
lizmem świata prozaicznego: 

Złamany pierwszą wielką zdradą i przer3żony tajemnicą natury - wpatrywLlłem 

się w wielkie czarne łby opatrzone u nasady ruchliwego ogona w parq żabich 

nóżek. A potem zniecierpliwiony groziłem całemu światu swą dorosłością, drżąe 

na samo przeczuciP tych odkryć, które się przede mną otworzą ... (L 73) 

Uciekinier z brutalnego świata, siedząc w miejscu dumania, nad sa
dzawką będącą punktem wyjścia w dialektyce myślenia bohatera i wpa
trując się w kłębowisko tajemnego życia, doznaje olśnienia. Operując 

już pierwszym skrótem myślowym, wybiega w przyszłość. Zrobił wszak 
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pierwszy krok w dorosiośc, ktorej odtąd bGdnie wydzierał dalsze tajenl
nice. 

Narrator-bohater opowiadania Dzień pierwszy i trzeci, wspominając 
z dalc1dej już perspektywy mityczne czasy sadzawki, czasy pierwc;;zego 
dnia - ujrz.Jl „odwróconą kartę (ej samej książki", czyli swe dzieci 
borykaj,~cc sitz z analogicznymi problemami, wst(~pującc w swój cykl 
pi1:.·nvszegc dnia. Ledwo spełniona została dojrzałość nanatora-autora, 
jego „dzi,:,·1 trzeci", a już spełnienie to, pozwalające ogarnąć- myślą peł

nię żyda, stawia przed faktem powrotu „dnia pierwszego", tajemnicą 

powr0tu - ,,I powstanie, co upadlo" 5
• 

Liście podprowadzają do pnia, a ściślej do całego drzewa genealogicz
neg.o starożytnego rodu Abaczów. Ród llbaczów jest utworem autotema
tycznym (jak i pozostałe należące do omawianego cyklu), eksponującym 
płaszczyznę narracji wprowadzającą czytelnika w sam proces tworzenia 
dzieła. Narrator poszukuje wyjaśnienia intrygującej go tajemnicy rodu -
jest więc postacią aktywną, decydującą w znacznym stopniu o rozwoju 
wydarzeń, lecz także podporządkowaną zrządzeniom losu (fatum), zasta
nym faktom, układom i prawom życia. Na przykładzie swego rodu (z pro
toplastą Agba-Cha,nem i pradziadem Michałem, który „w czasach Korony 
i Litwy" targnął się występnie - niczym Edyp - na własną matkrt) 
możemy prześledzić poszukiwania podstawy poznania i myślenia o świe
cie . 

.Tako ni to dorastający chłopiec, ni to dzieoko jeszcze - umie per
fidnie ingerować w życie rodziny (np. rozJątrzenie brzemiennej ciotki 
Gra7.yri.y, która przedwcześnie urodziła nieżywe dziecko), a zarazem 
'N ~posób całkowicie bezbronny poddaje się „wyrokom losu": chorobie, 
drc~czącej go niemiłosiernie miłości do własnej matki, kataklizmom wy
wołanym przez los od niego silniejszy... Proces dojrzewania, kolejne 
cierpienia własne i bliskich spowodowane gwałtownymi i tragicznymi 
namiętnościami, stale poszerzanie doświadczeń i wiedzy o świecie, for
mułowanie wielkich, subiektywnych syntez w scenerii niemal egzotycz
nej dla współczesnego czytelnika - stanowi treść tej niezwykłej książki. 

Niebagatelną rolę odgrywa w niej czas, którym narrator rozporządza 
dowolnie, przywołując go stosownie do opi~ywanych zdarzeń (fabub -
skromna!) i rozstrzygających kwestii - zarówno uobecniony, jak i re
trospektywny. Ta konfrontacja płaszczyzn czasowych zwiqksza napięcie 

uwagi czytelniczej i budzi refleksje. Narrator był świadkiem rozsypania 
siq w gruzy całej ojcowizny z tym wszystkim, co łączyło się z ojca szczęś
ciem i z jego tragizmem: 

Wyobraził sobie ojca, jak ~toi przed pobojowiskiem hrabiowskich papierów 
[ ... l porozrzucanych po grzc4dkach marchewki, buraków i cebuli rozpryskow,1 
hc,mbą. (L, 9) 

' Tytuł rozdziału w Dolinie Hortensji. 

2• 
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W gruzy rozsypuje siQ także (stopniowv) świat ·narratora. Utrata jego 
dzieciństwa (z perspektywy czasu - szcz~śliwego) związana jest z wiel
kim dziejowym przewartościowaniem - woj,ną, klęską szlachetczyzny 
(czyli ostatecznym upadkiem rodu Abaczów) oraz zwycięstwem chłop

stwa. 

Czyjaś pięść odezwała się na wejściowych drzwiach, zerwali si<; domowuicy 11a 
równe nogi i spojrzawszy przez okno ujrzeli, że pełno było furmanek, ujrzeli wieś 
siermiężną, lnianą i juchtową, wieś, co czekała cierpliwie swojej godziny. (RA, 142) 

Rozpad silnego, starego aż „tatarską starożytnością rodu Abaczów" zo
stał ukazany już w Liściach nie tylko jako wynik kataklizmu dziejowe
go - z zewnątrz, lecz także jako proces - od wewnątrz, na skutek per
fidnego postępowania synowej Abacza, młodej, zaborczej, chciwej i spryt
nej Grażyny. Jej bezceremonialna droga do celu, ,do zaspokojenia swych 
materialnych potrzeb była bezprzykładna: 

K.tóżby wtedy mógł przypuszczać, oglądaj,ic sploniom1 panienkę u boku wzruszone
go swym szczęściem gulowatego Abacza, że oto pojawiła się w Niżanach isto1a 
w żądzy posiadania Wielkiej Ziemi zdolna doróv,:nać Abaczowi Pierwszemu, ale sil
niejsza od niego egoizmem nieznanym czasom Abacza, działającym beznamiętnie 

niczym chirurgiczne narzędzie? (L, 88) 

Grażyna umiała obłaskawić butnego Niemca, ,,pana na całą okolicę i nad 
Niżanami również", którego Witold, jej . mąż, wyrzucił ongiś z Niżan 

i „zbił po pysku" oraz spowodować, że Niemiec ów dostarczył „obrotnej" 
kobiecie siły roboczej w postaci nieszczęsnych Żydówek. A od Żydówek 
Grażyna wyłudziła wszystko, co miały cennego, ,,na czarną godzinę" ... 
Kierując się w życiu niskimi pobudkami, będąc bezwzględną w osiąga

niu celów, stanowi uosobienie zła niosącego zagładę. 
Żegnając dworek polski na Litwie, odkryjemy jeszcze przywolani1.: 

tej krainy w WiLczydi łqkach i Dolinie IIoriensji jako krainy Ryszanlu, 
cło której zaginął klucz. Ród Abaczów i Dolina IIorlensji uzupełniają si~ 
wzajemnie, s-tanowiąc dwa światy: świat zaginiony narratora i zachowany 
świat jego żony IIortensjl, w którym narrator próbuje się zakor.zenie -
po przeżytym kataklizmie - na nowo. 

Dolina ... to opowicśe u miłości, zakotwiczoniu w domu rotlzinnym 
i otoczeniu, o ostojach życia: ojcu i matce, zuajumych, naroclzinach, 
śmierci, ustalaniu tożsmności. Znajdziemy w niej: 

wszystko to, co było i bf;dzie mu dane przeżyć, z t;i jedynie roz1J1c,1, że przeszłość 
bG<izie obrazem wyraźnym, a przyszłość przeczuciem własnego losu. 1 z t,1 jesz.cze 
różnicą, że przyszłość nieustannie dążąc ku przeszłości, w niej dopiero odnajduje 
swój pełny sens, gdy przeszłość do niczego już nic zmierza poza trwaniem w przy-
szlości i ciążeniem nad nią przez samą swoj,1 obecność. Najhardziej natomiast ulot
na bywa teraźniejszość, która jest tylko stanem przejściowym, między przyszlości.01 

a przeszłością, stanem, do którego nie przywiązuje siq wagi, myślami wybiegając 
wciąż w jutro11 • 

8 A. Bukowska, Zejfric w Dolinę. ,,Miesicznik Literacki" 1975, nr 12, s. 121. 
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Narrator operuje czasem przeszłym, spoglądając na siebie z dystan
su swej dojrzałości, olwjmujqc młodość i sprawy - zdawać by się już 

mogło - dla niego nieaktualne. ,J cdnak obdar,zony jakby „podwójną" 
świadomością (mówi o bohaterze: ,,ja - on") podkreśla rolę pamięci, 

dzięki której odtwarzane zostają fakty minione, lecz niedocenione czy 
wręcz kiedyś niezauważalne - a z perspektywy czasowej pozwalające 
odnaleźć wartość i konsekwencje dawnych przeżyć oraz rozróżnić zna
mienne od powszedniego. 

Dolina Hortensji ( ... ) jest rodzajem przypowieści o życiu, o dorastnniu do miłości 

i do śmierci. Stąd jej styl chwilami elegijny, uroczysty, ale nie rażący i pozw:=i.
lnjący cieszyć się urodą j~zyka tej prozy, wciąż świeżej bogactwem wyobraźni 

i rozrzutnej, bo ufnej w niewyczerpalność swych zasobów7• 

Nic dziwnego zatem, biorąc pod uwagę uobecnione wszelkie konfiguracje, 
w które może być wciągnięty człowiek, że Dolinę ... nazwano „Biblią na
szych czasów" i „lekiem dla udręczonych"8 , a ze względu na liryczno
-epicką fabułę - ,,balladą" 9 • 

Niżany z Rodu Abaczów i Dolina ... - to konkretne krainy geogra
ficzne związane z narratorem w okresie dzieciństwa i młodości - jego 
raje. Semantyka nazw sugeruje przytulność, schronienie, bezpieczeństwo. 

W Dolinie, młodzi i jeszcze ,niedojrzali - Ryszard i Hortensja -
mieli swój dom, do którego „zakotwiczonego mocno na skłonie wzgórza" 
mogli powracać w czasach późniejszych, by zrozumieć wreszcie naprawdę 
jego wyjątkowe znaczenie. Tylko w Dolinie (jak u Ryszarda - dawno, 
dawno temu w Niżanach) mogło dokonać się dobroczynne zespolenie 
z naturą, tylko tam młodzi otoczeni byli opieką rodziców i korzystali 
z ich pomocy. Szczególna rola przypadła ojcu, który - jak w Biblii -
był opiekunem, gwarantem stałości, trwałości i bezpieczeństwa. Ryszard 
przywoływał z odległych wspomnieil również pozytywny wizerunek swe
go ojca - opiekuna: 

ale właśnie nigdy, ani podczas naszej podróży, ani później, gdy wywoływałem go 
spoza życia, ojciec nie zmienił się ani na jotę. Wciąż był jednakowo poczciwy, 
wciąż traktował świat z powagą tudzież lojalnością, wciąż obracał ku mnie swe 
pełne oblicze i mówił: ,,Jestem czysty jak kryształ..." (HA, 37) 

Małżonkowie stopniowo doświadczają ból u przemijania i kruchości, 
a tym samym zaczynają pojmować szczęście - muszą zrozumieć sens 
,,pożegnań, od których psy siwieją przez noc, a cóż dopiero człowiek" 
(DH, 92). Szczęście w czasie teraźniejszym jest realne, pod warunkiem 
jednakże: ,,teraz" musi mieć łączmość z „przedtem" i ,;potem". Narrator 
już z odległej perspektywy, myśląc o początkach ich wzajemnego związ
ku, kiedy to „spożywali niedojrzały owoc, obiecując sobie wiele na przy
szłość", analizuje rnzwó j ich świadomości małżeńskiej: 

7 Ibidem, s. 122. 
8 L. Legut, Różowe i czarne. ,,Dz'iennik Bałtycki" 1975, nr 179_, s. 1. 
9 M. Orskł, Etos lumpa. Wrocław 1978, s. 91. 
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dzięki temu, że mieli się na co oglądaC: - ich dojrzałość nabierała smaku speł

nienia. Tak wiqc, choć mijali się ze swoją miłością, ona była wciąż z nimi, lekko 
ich wyprzedzając, lub pozostawiajqc z tyłu ... (DH, H) 

Przykład Ryszarda i Hortensji upoważnia do konkluzji, że umiejęt
ność „oglądania się do tyłu" na swe (i ojców) dzieciństwo, młodość, mi
nione wydarzenia - umiejętność doceniania i przechowywania prywat
nych mitów jest bardzo ważna, gdyż chroni przed chaosem, przed za
gubieniem się w rzeczywistości. Narrator snując głębokie refleksje o mi
łości wie - z perspektywy czasu - że może być ona Arkadią i Piekłem, 
i że niezmiernie ważną jest umiejętność uruchamiania „w potrzebie" tych 
zasobów pamięci, k,tóre eksponują „wczorajszą niedzielę". Mądrość życio
wa, przejawiająca się w przywoływaniu pozytywnych znaczeń z prze
szłości, pomaga w trudnych chwilach czasu teraźniejszego. 

Wilcze łąki, łąki nieskażone przez cywilizację, przywołane zostają 

racją nieustającej, wzmożonej, nostalgicznej obsesji, tęsknotą za światem 
dzieciństwa, jedynym, najlepszym miejscem w obszarze życia. Ten swoi
sty „zew krwi" łączący wielką tęsknotę z próbą dramatycznego pożegna
nia stanowi ostatnie przywołanie mitycznego, wspaniałego świata, do 
którego nie ma powrotu, ale który jest na zawsze cząstką własnego „ja". 

I tak jak we wspomnieniach z dzieciństwa wydarzenia nie układają 
się w chronologiczną, spójną _całość, a istnieje jedynie zapis poszczegól -
nych, często oderwanych faktów, tak i tutaj na całość opowiadań składa 
się szereg luźno powiązanych zdarzeń. W krótkim przeciągu czasu uka
zane zostały nie tylko skomplikowane sprawy prywatne związane z nie
dojrzałością bohatera, bolesnymi próbami ustalania własnej tożsć;:mości 

i problemami współżycia różnych narodowości, lecz otworzył również au
tor perspektywy na wydarzenia dziejowe, przywołujące czasy Napoleona 
i carskie, Sybir i powstańców, historię kresowej rodziny Kociełłów wplą
tanej w wojnę domową Ogińskich z Sapiehami, tajemnicze spiski jako 
ukryte mechanizmy późniejszych przemian społecznych, wojnę światową. 
W obliczu końca kolejnego świata, kiedy stary porządek rzeczy rozsypu
je się, a kiełkuje wieczna konieczność nowych przcobrażeil, Żakiewicz nie 
może pozwolić na zniknięcie tego świata - bez śladu pamięci. Ciągłość 
tradycji, związek pokoleń nowych z dawnymi to warunek życia narodu. 

- Widzisz, i we mnie, i w tobie bqdę i Litwini, i Rusini, i Tatarzy, i Polacy. 
Ale ten bigos wysmażyła historia. Oi1a nam duszę dała taką, która ma pamięć. 

I ta dusza po polsku płacze. 
- Jak to, tutejsi są bez pamięci? - dziwię się coraz bardziej. 
- Ich pamięć jest inna. Prosta i dawniejsza. Oni nawet nie muszą pamiętać·. 

Są i koniec. A my musimy. (Wł, 13ł) 

Tę poetycką, .syntetyczną prozę (zawierającą, w nowym oświetleniu, 
wszystkie dotychczas poruszane problemy) można ostatecznie otworzyć 
własnym kluczem pisarza, którym jest motto wziGte z Pana Tadeusza: 
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Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał., 

Te kraje rad bym myślami powitał. 
Kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie 

Biegł jak po łące ... 

Zbigniew Żakiewicz objawia się czytelnikom jako wybitny kontynuator 
wspaniałych, polskich tradycji literackich. , 

Intryguje ostatnia scena z Wilczych łąk, w której bohater-[larrator 
nieoczekiwanie uśmiercił siebie i najbliższych: złożył do grobu to, co było 
dlań najcenniejsze. Został metaforycz.nym „duchem powracającym", po
siadającym „prawdy żywe". 

- W porę ojciec przychodzi. - Sprawa skończona - mówi. - Przestrzelili 
jego na wylot i teraz Wszechświat go kacza w swoich łapach nieskończonych. Niech 
już tak leży, biednieńki. I my się połóżmy, dnia Sądu Bożego czekając. 

Jak powiedział, tak i oboje zrobili. Leżymy wszyscy - oczekując miłosierdzia Bo
żego i ludzkiej pamięci. A dziedy chichoczą jak najęte, bo się im wydaje, że ich 
clziedowanie górą jest. A my leżymy ... (Wł, 171) 

Okres wyczekiwania, zawieszenia w prozrn, puste m1eJsce - gra 
swoją specyficzną rolę. Narrator w umownej for:mie - przez odsłonięcie 
najtajniejszych przeżyć i myśli - pozwolił na niebywałą wręcz bliskość 
w obcowaniu, wciągnął czytelnika w swą orbitę i wstrząsnął jego „drze
miącym wnętrzem". Grób nie jako - w tym przypadku - symbol 
śmierci, lecz symbol nowego życia, musi budzić refleksje. Jaki znak prze
każe ,obudzony „świat ducha" czytelnika swoim bliźnim: współczesnym 
i potomnym? 

Przedstawiona w powieściach Żakiewicza rzeczywistość - jego w1zJa 
świata - zorganizowana jest na prawach opozycji. Są nimi antynomie 
wiodące: śmierć - życie, dzieciństwo - dojrzałość, Arkadia (raj ziem
ski, kraina wszelkiej szczęśliwości) - realia życia. Na zewnątrz tego 
antynomicznego świata znajdują się miłość i los (fatum?), które ingerują 
w sprawy wewnętrzne człowieka. Z wymienionych antynomii wiodących 
pow.staje szereg innych antynomii pobocznych, np.: natura - cywilizacja, 
ruch (czas) - stagnacja, przestrzeń - punkt, tradycja (mit) - współ

czesność, piękno - brzydota, młodość - starość, zdrowie - choroba, 
ofiara - kat, dobro - zło itp. 

• Cały świat przedstawiony w prozie Żakiewicza rodzi się z napięć 
między tym, co jest wyobrażalne a tym, co pojęciowe. Zindywidualizo
wana, subiektywna rzeczywistość ·łączy - przez poetycką narrację -
,,obce z obcym w nową jedność porozumienia" 10

• 

Narrator subiektywny nie jest osobą wszechwiedzącą, więc na pierw
szy plan nie może być wysunięty świat przedstawiony, lecz oso ha nar. 

10 J. Tr21nadel, Wieża Babel i be:::imienny Homer. ,,Poezju" 1972, nr 4, ~. 30. 
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ratora jako świ8dka i obserwatora zgłqhiającego - różnymi sposoba
mi - sprawy go nurtujące, m.in. natury intymnej (analiza psycholo
giczna) czy Iilozofic;,:nn-moralnej. Żaki<..;wicz w ~Wl'j pudyckicj prozie, 
łącząc nieustannie cpikt: z lirylq, dqży do u,iGć syntclyzujqcych, posługu
jąc się swobodnie i w szerokim zakresie - metaforą. Typ takiej meta
fory najpeŁniej określa Mieczysław Kucner: 

Metafora predysponowana jest do tego, by spełniać rolę ł 4cznika miqdzy światem 
doświadczenia zmysłowego a -~wiatem, który uknuje istnienie w nowym, głębszym 
,,,,:ymiarze; przy czym jedno skrzydło metafory tkwiłoby w świecie egzystencjal
nych odniesień, abstrakcyjnym z konieczności, drugie zaś zakotwiczone byłoby 
w realności zmyslowej 1I. 

Znakowa, wieloznaczna struktura poetyckiej prozy Zakiewicza, bq
dąc „sensem nadbudowanym" nad jc;zykiem naturalnym, odsyła do in
nych sensów. Rozpatrzmy przykład: 

z lnu miał być obrus na stół, a wyszedł całun (umierała h,1hka długo i strasznie, 
a potem w nocy śniłem zakrwawione sztandary. M,im też zdjqcie z tych czas<rnr: 
~toję przy trumnie ogolony. mi palq, z ntw:-trl;) gr_;b,i, a h,1bka l<'i.y w trumnic i m;1 
rozwarte usta). (RA, 33) 

To krótkie i dosadhe zdanie o:majmujqcc jest skomplikowane roz
budowanym wtrąceniem, ujętym w nawias. Domeną babki było przędze
nie lnu, nic dziwnego więc, że „z lnu miał hyć obrus". Metaforę zapowia
da skojarzenie wyrazu - symbolu ,,całun" z wyrazem „obrus", a rozwija 
ją sekwencja stanowiąca wypowiedź parenetyczną. Wypowiedź ta świad
czy o wyjątkowo emocjonalnym stosunku narratora do poruszonej kwe
stii. Fotografia (symbol cza:m zatrzymanego) sprowadza sygnały napic;ć 
do jedności (aluzja do życia - dla tego, co umarło i aluzja do śmier
ci - dla tego, co żyje). W,nuka i .babkę łączy życie i śmierć. Tylko czas 
zatrzymany może połączyć dwa kierunki - pion (,,stoi") i poziom (,,le
ży"). Patrzenie na zdjęcie sprawia, że wyobrażalne przechodzi w pojęcio
we. Znajdując antynomię metaforyczną „obrus - całun", szukamy po
twierdzenia w tekście wtrąconym, że „całun" to symbol i że z niego 
wyrasta metafora, która każe „trnktować" o śmierci, potem o życiu. 
W następstwie tych myśli wzmocnionych jeszcze ironizującymi prozaiz
mami - ,,ogolony na pale;", z „otwartą gębą" - wrncamy do „obrus~" 
zamienionego - w tym momencie - w symbol sensualnych uroków ży
cia, któremu przeciwstawiony jest „całun'' i trzeci wymiar świat 
idei - ,,zakrwawione szandary". 

Pełne sprzeczno.5ci napięcia (także składniowe), wzajemnie na siebie 
oddziaływujące, rodzą dynamizm struktury zdaniowej prowadzący d'.1 
syntezy. Metafora wykazuje jedność przeciwieństw: życia i śmierci. 

·wielokrotnie roztacza narrator surrealistyczne wizje w celu ukaza-

11 M. Kucner, Ewol1icju poezji. Lódź 197-l, s. BG. 
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nin wewnęrztnej sytuacji rozszczepienia własnego „ja". Służą one „prze
glądowi" własnych obaw, stanów zagrożenia - allalitycznych pcudracji, 
rdkks,1i wynilrnjącL'.i z uciążliwej sytuacji niedojrzałości, cht;ci ~pojrzc
nia „oko w oko" temu, ,,co chce siq wymknąć i raz po raz się wymyka, 
czyhając na mnie niby wąż z ostrym zębem przyczajony pod krzakiem 
smorodiny" (RA, 97). 

Narrator, ciekaw wszystkiego, chce zgh;bić tajomnic<; ,,wybijania go
clziny rozstania-przywitania"; .śmierci i narodzin: 

Patrzymy źrenica w źrenicę w pół kroku, w pól taktu (a psy legły wokół, srebrne 
i rude pod księżycem, złożyły swe głowy na łc1pclch i czuwajc1) i oto widzG, co 
powinienem był zawsze widzieć, oto pojmujq, co pojąłem od początku, nic wiedz::;c 
nawet o tym, że wiem - czyż on nie jest mrn1, czyż ja nic jestem nim! (RA, 3G) 

Surrealistyczne „widzenie" niepostrzeżenie przechodzi w pojęcie toż.
samości, wyraźnej świadomości siebie. Tragicznie zmarły Najmłodszy, 

nieznany wuj, jest postacią żyjącą w pamięci rodziny. Jego zjawa ,,wy
stępuje" w charakterze sobowtóra narratora, którego rozszczepienie jaźni 
służy do oglqdu siebie z zewnqtrz. Towarzyszy temu bardzo swoista, 
oniryczna atmosfera niezdecydowanego ruchu „w pół kroku, w pół tak
tu". Z niepokoju, rozproszenia powstaje nagle syntetyczna my~l: ,,i oto 
widzę, co powinienem był zawsze wiedzieć, oto pojmuję". 

Los (przeznaczenie, fatum?) wyznacza „niespodziewane i radosne 
przyjścia i milczące odejścia". Ingeruje zresztą podstępnie we wszystkie 
sprawy ludzkie. W miarę rozwoju cywilizacji wyostrza się świadomość 

człowieka powodująca zagęszczanie się wszelkich spraw wokół niego. Los 
staje się coraz bardziej sprzężony (zwrotnie) z człowiekiem. 

Nnd ksiGżycem niebo brukowało srebrne kamienic, tak wielkie, że można je było 
dostrzec w tumaniP g<llc\ktyk, i n;1gle zrywała siG gwi,1zda zamaszyście kreśląc znak 
Lzyjegoś zgonu. (RA, 26) 

W tej kosmogonicznej wizji brak jest stałych punktów odniesienia, 
jakiejkolwiek orientacji czy pewności. Miejsce - jak w galaktyce -
odlegle, zawieszone w przestrzeni. W wypowiedzi nastąpiło przesunięcie 
kierunków: płaszczyzna pozioma kamienistej ulicy (a z nią - sprawy 
ziemskie) została wzniesiona ruchem wertylrnlnym ponad księżyc, w sferę 
nieba. Kosmiczna przestrzeń nawiązuje do obrazowania baroko~ego. 
„Srebrne kamienie" za sprawą personifikacji brukują ITTiebo. Alegoria 
ludzkiego losu zostaje zamieniona w symbol - znak spadającej gwiazdy. 
Srebrny kamień łączy życie i to, co po życiu ... 

Los często bywa nieznośny, przewrotny, złośliwy, również ... ,,postę

powy". Alegoryczność losu pod postacią sztukmistrza-wirtuoza prze
kształca się w metaforę tragizmu egzystencji napiętnowanej fatalnością. 
Całkowita niezależność i wolność jednostki nie jest możliwa, prowadzi 
d0nikącl; choć jo.st rnotorem w jej osobowym rozwoju. Sięganie po wo]-
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ność jest koniecznością, tak jak koniecznością jest uzależnienie od mat
czynej miłości (już w najwcześniejszym dzieciństwie); potem od miłości 
w ogóle. 

Człowiek skazany jest na pastwę mąk wynikających z antynomii po
trzeb ciała i ducha. ,,Ciału i krwi potrzeba tak mało", natomiast duch jest 
obolały z powodu napiętnowania go największą potrzebą - potrzebą 

szczęścia. Tęsknota do rajskości (miłości, radości, bezpieczeństwa) je5t 
wiecznie żywa, niezaspokojona ... Sygnalizowana „niemożność" jest wzmoc
niona przywołaniem toposu biblijnego wygnania z raju. Cierpienia Adama 
i Ewy były tym większe, im bardziej zdawali sobie sprawę z tego, co 
utracili. Narrator „wygnany", świadom swych „wiecznych głodów" jest 
tym, który „zakosztował ze źródła". Całe życie - to zmierzanie do od
zyskania szczęścia, raju utraconego, zmierzanie do źródła. Stąd metafory 
rozpięte między drogą, czasem, ruchem a koniecznością zatrzymania. 

Liczne metafory są paradoksalną jednością różnego, stabilizacją, roz
wiązaniem zadań, które niesie życie. Ponieważ natura kreacji autorskiej 
nie jest widzeniem wprost (odsłaniając jednocześnie zasłaniamy), metafo
ry zawarte w prozie Żakiewicza ujmują egzystencję nie tylko syntetycz
nym widzeniem, lecz także światłocieniem, włączając obszary niewidzial
ne, nieznane i tajemnicze. To, co zakryte (np. metafory pozwalające na 
refleksje o sterylnym świecie zimy, o ziemi, która tyle skrywa podobnie 
jak mrok czasu, o przeszłości i przyszłości) jest dynamiczną, nieodłączną 
dopełniającą częścią nieskończonej całości ... Światłocieil powoduje ruch 

i w stronę „kołyski", i „trumny", w nieograniczonej przestrzeni. 
W intelektualne rozważania narratora wplątane są ~piewki, gadki 

i opowieści - z pogranicza literatury - o różnym przeznaczeniu i .. o zróż
nicowanym ładunku emocjonalnym. Prosta, niefrasobliwa, naiwniutka 
,,piosneczka" o piastunce przywołuje najdalszą przeszłość. 

Nasza Min:1 Niemka, 
Tancuj charaszcilka, 
Nasza Mina ruczku daj, 
My pajedzicm w czuży kraj. 
Tra la lala ... 

(RA, 34) 

Mina gwarantowała - tak bardzo potrzebne małemu dziecku - poczu
cie bezpieczeństwa (,,ruczku daj"), beztroski (,,tancuj charaszeńka") oraz 
przybliżenie świata nieznanego (,,My pajedziem w czuży kraj"). 

Prezentacja indywidualnej mowy bohaterów, ich sposobów pojmo
wania świata i istnienia w tym świecie, pozwala na wydobycie pierwiast
ków charakterystycznych, na ukazanie tego - co niepowtarzalne i te
go - co typowe. 

Poetyckość prozy widoczna jest już ,,na pierwszy rzut oka" w za
gęszczonej warstwie słownej, miejscami wyraźnie dominującej, a wil:c: 
w metaforyce, stylizacji, indywidualnej tPmatyce słownej, swoistej ryt-
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mizacji, w otwartych sekwencjach, epizodycznej budowie i innych war
tościach planu słownego. Granica między prozą a poezją jest skutecznie 
zatarta. Autotematyczna struktura fabuły będąca „znakiem" a nie „zna
czeniem" jest osadzona w wyobcowanym (bo odległym w czasie) ,,mi
krokosmosie". Narratorowi ·- napiętnowa,nemu kompleksem ojczyzny 
(wysiedlenie, zmiana terenu) - daje to trwałe punkty odniesienia. Słow
nikowa wieloznaczność powoduje, że penetrowanie czasowej „głębi" nie 
jest „ucieczką" do wewnątrz, lecz atakiem na świat pozaliteracki, jest 

wychodzeniem „naprzeciw" ... 
Wieloznaczność jako gra wartości znaczeniowych słów prowadzi do 

realizacji różnych sensów (liczne homonimie), co sygnalizowane jest w 
słowach-kluczach o znaczeniu dosłownym i symbolicznym: ptak, skrzy
dło, słońce, kamień, studnia, naczynie, księżyc, tkanina, oko, klucz, drze
wo, kość, trawa, pieśń, oraz w licznych wyrażeniach sygnalizujących nie
jednoznaczność: miejsce triumfów i klęsk, ,,skurcz rozdzierający", ,,świat 
mieszczący w sobie nie dość harmonijną harmonię", ,,podwójność za
myślenia, które mówiło o czymś i zarazem milczało", ,,pragnienie wszy
stkiego, niczego lub w miarę", ,,kula, gdy zatraci pamięć sześcianu", itp. 

Wielką rolę w planie językowym odgrywają porównania kolory
styczne, które świadczą o bezbłędnej intuicji malarskiej Żakiewicza (tak
że znamienne są efekty operowania dźwiękami). Jeszcze jedna antyno
mia: dosłowności i wielosensu jest niebłahą przyczyną tego, że proza 
staje się poezją, że zmienia swą genealogie;, że różne przechodzi w nową 
jedność ... 

W skąpym tematycznie, lecz o szerokim zakresie emocjonalnym 
i intelektualnym dorobku pisarza (pomijam bogatą twórczość dla dzieci) 
trzeba odnotować jakże inną w charakterze powieść-groteskę, o etosie 
lumpa, pt. Czteropalcy, wykazującą pokrewieństwo z debiutem Markigo 
albo komiczne przygody Marka Piekielnika. Powieść Czteropalcy zawiera 
ludowe dowcipy, przysłowia i aforyzmy. Bqdąc zabawą i grą - zapra
wiona pikanterią - może śmieszyć... Stosując dialektykę prawdy i po
zoru, Żakiewicz zmusza do głębokiej refleksji nad treścią ukrytą pod 
oryginalną formą a kontynuującą zagadnienie tożsamości. Groteska, pa
radoks - z perspektywy sztuki - są obiektywnym (i tragicznym) spoj
rzeniem na świat. Tłumaczy je absurdalność świata. 

Filozofia śmiechu nie tylko jest obroną przed grozą dnia powszed
niego, przed cierpieniem i śmiercią, lecz - przede wszystkim formą dy
stansu wobec rzeczywistości, wobec świata, który nagle stał się obcy 
i którego pewność okazała się pozorem. Jest także przejawem świado
mości krytycznej, z którą wiąże się wola zdomaskowainia rzeczywistości 
i niepokój o sens życia. 

Książką-kluczem do całokształtu twórczości pisarza jest Dziennik 

intymny mrgo N.N., za który przyznano autorowi w 1978 roku honoro
wą nagrodę Klubu Krytyki Liternckiej w Gduńsku. Nomen Nescio przy-
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swoił sobie kulturę duchową ludzkości ·i zastanawia się nad dziedzictwem 
wielkich twórców, m.in.: Dantego, Dostojewskiego, Ionesco, Bachelanh, 
Borowskiego, Buczkowskiego ... Postawione w IJzien.nik.u ... pytania są py
taniami genernlnymi: o przeszłość, o teraźniejszość i przyszłość w kate
goriach możliwości i konieczności; możliwości - bo człowiek wszak dzie
dziczy nieokreśloną przyszłość; konieczności - gdyż tylko przez odsła
nianie mrocznej przeszłości, źródeł własnego „ja" zakotwiczamy siq w 
obecnym, uzyskując autonomię i autentyczność. 

W prozie Żakiewicza krzyżują się i splatają pokrętne ścieżki pisarza 
sensualisty i intelektualisty. Rozszerzając pole wiedzy w najrozmaitszych 
kierunkach, Żakiewicz - przemawiając wielogłosem - prezentuje głos 
własny. Skazany na „śmietnisko XX wieku", na badanie antynomii, w 
których się tkwi samemu, opiera siq o nie, szukając wyjścia z opresji 
otaczającej rzeczywistości, a więc - znaków w świecie wcześniejszym 
i póżniejszym, będących zbiorowym wysiłkiem rozumienia. Szukając zna
ków, stawia i umacnia własne ślady, drogowskazy dla następców. He
roiczne wiąza,nie wielości krzyżujących się światów i postaw jest, wydaje 
się, drogą ocalenia i zarazem protestem Żakiewicza przeciwko światu 
dyletantów, kulturze masowej, powszechnej imitacji, blqdnej informacji, 
przeciw pozorom, grze „strzępa udającego całość". Przeciwko marszowi 
donikąd. 

Głęboko angażując się w sprawy ogólnoludzkie, w najistotniejsze 
kwestie ludzkiej egzystencji (o rozpiętości między mikro a makroświa
tem w wymiarze kosmicznym), uwypukla Żakiewicz przede wszystkim 
problem tożsamości rzutującej na stan świadomości. Tożsamość jest klu
czowym słowem, literatura ma być jedną z dróg ocalenia własnej tożsa
mości, zaznaczenia własnej podmiotowości, wskazania na jednostkę jako 
podstawowy element zbiorowości (prawo powszechnej ważności). Prywat
ne odczuwanie wszystkiego (skrajny subiektywizm) jest najważniejsze, 
gdyż stanowi podstawę kontaktów ze światem. Prowincjonalizm kr.eso
wy - to szeroko rozumiany świat, to światopogląd. Podobnie dzieje się 
u Czesława Milosza w Dolinie Issy. 

Wrażliwy narrator poetyckiej prozy Żakiewicza jest nieufny, co po
maga mu nie poddawać siq uzależnieniom, pomaga także w wyborze 
i trzymaniu się własnej drogi. 

Doświadczony w bezdomności, dosłownej i .rozumianej jako brak za
korzenienia w kulturze, jako płynność wszy.stkiego, z czym człowiek się 
styka - włącza siq Żakiewicz w ogólną tendencję ponownego zakorze
nienia egzystencji w tradycji, gdyż bezdomność jest przeniknięta duchem 
bylejakości, pośpiechu, jest chaosem wartości i treści, trwaniem bez żad
nych zahezpiee7..cń. 
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Gertruda Skotnicka 

ZBIGNlEWA ŻAKIEWICZA UTWORY DLA DZIECI 

O utworach dla dzieci Zbigniewa Żakiewicza dorośli mówią różnie: 
ale najczęściej z wyraźną nutą wątpliwości, czy mieszczą się w skali 
dziecięcych możliwości pe rcepcyjnych , czy nie ma w nich zbyt daleko 
posuniqtej rezygnacji z logiki i tak zwanego zdrowego rozsądku na · rz'.:-cz 
zabawy w niedorzeczności, czy nie stanowią one zbyt silnej podniety dla, 
i tak już wybujałej, fantazji dziecka. ~ 

Na szczęście to, co ludziom dorosłym wydaje się dziwne i trudne, 
czemu w imię ciasno pojętego rozsądku chcieliby się przeciwstawić, dzie
ciom wcale trudne i dziwne siG nie wydaje. One znacznie łatwiej od do
rosłych, razem z bohaterką Alicji w krainie czarów Lewisa Carrolla prze
chodzą na drugą stronę zwierciadła i szybciej, niż się na ogół sądzi, do
cierają do sensu aluzji i metafory. Są też -zdecydowanie wrażliwsze od 
dorosłych na poezję, a świat fantazji uważają za własny, czemu dają wy
raz między innymi poprzez animizowanie i antropomorfizowanie otacza
jqccj je rzeczywistości. 

Toteż książki dla dzieci Zbigniewa Zakicwicza mimo ambiwa
lentnej oceny dorosłych w bibliotekach dla młodych czytelników skom
pletować trudno. Na pólkach nie leżą, a jeżeli tu i tam spotka się 

jakiś egzemplarz, jego wyglqd na brak poczytności bynajmniej nic wska
zuje. Jak mówią bi\Jliotckarze, czytujq je dzieci w różnym wicku, ale 
z reguły te, które inicjacje czytelnicze majq już za sob,i, chłopcy i dzic,;,.,~
częta o postawach poszukujqcycll i dużej wrażliwuści na słowu literackie. 

Zbigniew Żakiewicz, prozaik, eseista, krytyk literacki, historyk lite
ratury, jako pisarz dla dzieci debiutował Krainą Slo Piqlej Tajemnicy 

w roku rnn. Był już wtedy pisarzem doświadczonym i uznanym w dzie
dzinie twórczości dla dorosłych, laurcatt·m kilku nagr{)d literackich i wy
n'>żnict'l. Kolcjn~ pozycją dla dzieci, wydaną w roku 1975, był Osia[n:i 
rejs ,,Grv.lJego J unu". W roku 1976 ukazali siq Dwaj dzielni z Plimplaii

skiego Lasu. Rok 1979 przyniósł powieść Slraszne lJli:źnięla. W 1982 roku 
ukazał siq osobno Pan Tip-Top, znany już z Opowieści z Bajkolandii, któ
re otrzymały dzieci w 1981 roku1. 

1 Cytaty \V tekście sygnowane są nast~pującymi ..::;królami: Kraina Sto Piqtej 
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'rak więc od roku i 972 pisarz zawarł, rzec mozna, trwa ie przymie
rze z czytelnikiem dziecięcym. Zapowiedziała je i przygotowała Krain,.i 
Sto Piątej Tajemnicy. Przyjęta przez najmłodszą publiczność czytelni
czą początkowo dość nieufnie, weszła do żywego obiegu czytelniczego 
po adaptacji scenicznej w Teatrze „Wybrzeże". Spektakl, bajecznie ko
lorowy, rytmiczny, roztańczony w brawurowym tempie, pełen świateł 

i blasku zwrócił uwagę na pozycję książkową. Odnaleźli w niej czytelnicy 
werbalną wersję wspaniałej zabawy w teatrze. 

Jednym z impulsów do zabawy są w książce łamańce językowe w 
rodzaju „Konstantynopolitykowianin", ,,parasolozapominalski" czy próby 
nadawania wyrazom odmiennych znaczeó i barw przez rozłamywanie ich 
na części lub spajanie w nowe całości. Owe ,,Pęd Rak", ,,Karne Leon", 
„mamalisa" stanowią nie tylko materiał do zabaw słownych, ale odbicie 
dziecięcych praktyk z zakresu logiki, przeciwstawiających się mecha
nicznPmu używd!1iu przenośni i zbitek frazeologicznych. Bohaterowie po
wieści po<.;łJ~u 1,1 sif.: 1.vyliczankami twor70!1y:-ni par~z WSlV~tkie dzicici na 
~v.:iec1c. Ich obcc:rośc w l ,)li:], rze rlziecir~cym rÓ711 yr>r 1-:::raJo\:r zd:.1_;P sir; 

potwierdz~1c, że dziecięca subkultura jest wszędzie taka sama, występują 
w niej podobne formy, posiada swój własny język2 • A oto próbka dzie
cięcego jt;zyka i rymów w wyliczankach, które wymyślają bohaterowi12 
Krainy Sto Piątej Tajemnicy: 

Trum, trum, misia bela, 
misia asia konfacela. 
Misia - a! misia - be! 
Misia, asia, kon-fa-cc! 
Ene, duc, rym, 
jeśli „to'', to za\vszc z „tym"! 
Ene, due, pstro, 
jeśli ,,tamto', to nie „trJ''! 

(K, 146-147) 

Pobrzmiewają w nich magiczne formuły zaklc;ć, odrqbność i tajemniczość 
mowy podkreślają echolalie i glosolalie, a rytm i rymy, jako podstawowe 
warunki ich pamięci słuchowej, mogą służyć jako komponenty gier i za
baw ruchowych. 

W Krainie Sto Piątej Tajemnicy nie ma tego całego sztafażu we
rystycznego, funkcjonuJącego tradycyjnie w dydaktycznej literaturze db 
dzieci. Utwór można by określić mianem literackiego protestu przeciw 
dydaktycznym schematom, aż nazbyt często powielanym dla doraźnych 

Tajemnicy. Warszawa 1972 - (K); Ostatni rejs „Grubego Jana" [w:] Opowieści 
z Bajkolandii. Gdańsk 1981 - (Or); Dwaj clzielni z Plimplaiiskiego Lasu. Warsza
wa 1976 - (D); Straszne bliźnięta. Warszawa 1979 - (Sb); JJan Tip-Top. Warszawa 
1982 - (PT-T). 

2 Pisze o tym J. Cieślikowski w nast~pujących pracach; Wielka zabawa. Fol
klor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci. Wrocław 1967; Literatura 
i. podkultura dziecięca. Wrocław 1975; Literatura osobna (rozdział: Folklor dziecięcy, 
literatura dla dzieci a kultura masowa). Warszawa 1985. 
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telfiw wychowawezych, przedw pewnym, gh:boko zakorzenionym stereo
typom pojęciowym. Jest w tym utworze Kraina Bardzo Dziwnych Zwie
rząt i Bardzo Dziwnych Rzeczy, a dostać się do niej można przez desz
czowe okienko. Wstęp do tej krainy mają tylko ci, którzy w pełni zaufają 
wyobraźni twórczej pisarza i zaktywizują własną wyobraźnię. Kraina Sto 

Piątej Tajemnicy jest bowiem królestwem baśni, baśni nowoczesnej, 
w któreJ bardzo swobodnie operuje się różnymi elementami i bez opo
rów przechodzi ze sfery doświadczeń codziennego życia w stronę czystej 
fantastyki. Spełnić się w niej może wszystko, co wydajt: się najmniej 
prawodopodchne, choć twory najbardziej fantastyczrie i tu są wynikiem 
uważnego spojrzenia na rzeczywistość. Nawet Proklitek, rnimo że od
żywia się bielą i srebrzy~tością, całk,iem po ptasiemu wykluwa się z jaja 
i hoduje pisklęta, pingwin wędruje spod bieguna południowego, a kruk, 
dwojga imion - Ksawery Kiejstut, jest ptakiem długowiecznym i szu

ka tłustych pędraków. Między światem ludZJkim a światem zwierzęcym 
nie ma żadnego przedziału. Obydwa wspóhstnieją w przykładnej zgodzi,__., 
porozumiewają się znakomicie i wspólnie przeżywają baśniowy happy 
end. 

Przygody, które Asia, główna postać utworu, wraz ze swym tatu
siem-pisarzem oraz Ba.rdzo Dziwnymi Zwierzętami przeżywa w, tajemni
czej krainie, choć nie są bynajmniej podporządkowane z góry przyjętym 

założeniom wychowawczym, zawierają idee ze wszech miar korzystne 
dla kształtowania osobowości. Przede wszystkim uczą optymizmu, prze
konując, że trzeba mocno wierzyć w swoje szczęście. Podkreślają także, 
że bodaj największym złem jest obojętność na cudzą niedolę. Asia i ja
mnik Jeremiasz nic pozostawiają bez pomocy kruka Ks;:iwerego Kiejstuta, 
nieszczęśliwego z powodu · utraty swej czerni, i razem z nim wytrwale 
szukają Proklitka w nadziei, że przywróci Krukowi jego utraconą po
stać. Znajduje tu też swój wyraz tęsknota do krainy szczęśliwej, w któ
rej każde stworzcrnc byłoby bezpieczne. Tatuś Asi w roli pi:-:arza-narra
tora, posługując się językiem i składnią dziecięcej mowy, tak o niej mó
wi: 

W Krainie Sto Pi4tcj Tajemnicy są róv.,nież n;Jjprawdziwsze muszki, motylki i ro
baczki, podobnie j<1k s4 n;Jjprawdziwsze kolory, i jak jest tam najprawdziwsze 
~;\viatło, nie mówi4c już o najprawdziwszych korzonkach tiaó-szań. Lecz w tej 

dziwnej krainie jest tak urządzone, że nikt nikogo nie musi zjadać ;Jni zabijac! 
I może właśnie dlatego tak bardzo chciałem się tam dostać ... (K,18) 

Rodzaj fantastyki baśniowej w Krainie Sto Piątej Tajemnicy zdradza 
bliskie pokrewieństwo z typem fantastyki występującej w takich utwo
rach, jak Alicja w krainie czarów Carrolla, Kubuś Puchatek i Chatka Pu

chatka A. Milne'a, Mały książę de Saint-Exupery'ego, Doktor Dolittle 

i jego zwierzęta II. Loftinga, Przygody Piotrusia Pana i Opowiadanie 

o Piotrusiu i Wendy J. Barriego, a więc w najsławniejszych powieściach 
literatury światowej zaliczanych do dzieł o wysokiej wartości artystycz--
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nej. Podobny typ fantastyki spotykamy także w książkach polskich, w 
Królu Maciusiu Picrwszyni .J. Korczaka, w J)orwcrniu -w Tiutiurlistanic 
W. Żukrowskiego, w W Nieparyżu i gdzie indziej A. Kamieńskiej, w 
Podmuchu malowancyo wiatru W. Woroszylskiego. Najbardziej znamien
ną jego cechą jest silny zwiqzek ze światem wyobraźni dziecka, z jego 
marzeniami i zabawami. Jest to fantastyka nasycona poezją, z podtek
stem filozoficznym. 

Ten typ fantastyki wystqpuje także w powieści Dwaj dzielni z Plim
plańskiego Lasu. Nawiązuje ona do tradycji literackiej, mianowicie do 
słynnych XVIII-wiecznych Podróży Gulliwera J. Swifta. Autor tej angiel
skiej powieści, dziekan dublió.skiej katedry, zawarł w niej ostrą satyrę 
na współczesny sobie świat i nie adresował jej bynajmniej do dzieci. Ale 
świat fantastyczny książki był tak urzekający, że bardzo szybko wypre
parowano z tekstu co trudniejsze kwestie satyryczno-filozoficzne i po
wieść w licznych adaptacjach oksponujących pierwiastek baśniowy prze
kazano dzieciom. 

Związki powieści Żakiewicza z Podróżami Gnlliwera uzewn~trznione 
zostają nie tylko werbalnie, przez przywołanie postaci Guli Wera, który 
dotarł w swym podróżach do dużego państwa, za wielką wodą, wpro
wadzajćlC tam zanu~t i porywajc1c kilku mieszkańd>w Liliputanii, a „miast 
się wstydzić swego niecnego czynu opisał to wszystko w pewnej książce" 
(D, 132). Nie ograniczają si~ także do rodowodu „dwóch dzielnych", Mau
rycego i IIawranka, którzy wprawdzie ł:lrodzili się już w Plimpla/1skirn 
Lesie, ale wywodzą się z Liliputanii. Owe zwiqzki najsilniej wyrażają 
się złożonością samego powieściowego tworzywa, baśniowością, przygodą 
i myślą filozoficzną. 

Baśniowośc': plirnplaóskiego świab ma swoje silne związki, podobnie 
Jak w innych utwornch Żakiewicza, z rcnln;_l rzeczywistościq. Prawic 
wszystko, co żyje w lesie, jest odbiciem pojGć zmysłowych i ludzkich 
doświadczeń: mrówki rnajq swoje kupce, kret uk.samitne fot.erko i liczne 
korytarze w ziemi, wiewiórka - spiżarnie w dziuplach drzew, pełne 
orzechów i nasion, kukułcze pisklt; rozpycha siG w gnieździe pary clzwoi1-
ców. Nawet ~l>jka, której charakter o<ldaJe przy::;lowi1.; ,,wybiern si(t jak 
sójka za morze", przygotowuje si~ do odlotu. 

Plimplańska rzeczywistość jawi si~ w perspektywie ujt;ć: lilipucich 
i krnsnalowych. Grzyb jest tu domt'm lub zgoła wieżą, 11a której można 
urzq<lziC:: punkt obserw_acy jny, ważka jest „olbrzymia", c1 jajka czajki 
wn;cz „ogromniaste". Zestawienie wysokości sosen, ludzi, czyli „wielko
ludów", krasinoludków i liliputów, którzy są „krasnoludkami krasnolud
ków" eksponuje myśl Iilozoiicznq o relatywizmie, o wzgl~dności miary, 
subiektywności i konwencJonalności ludzkich ocen. 

Mieszkańcy Plimplańskiego Lasu, tak ci najmniejsi, mrówki, gąsie
nice, ważki, motyle, jak i najwiqksi, miś i dzik, s~1 zantropomorfizowa
ni. Wiodą rozmowy i sprzeczki, przeżywają lGki i radości. Tworzą spo-



lccwość zwiąwną wiclurnkimi zalc~nościami. Panami i prawodawcami 
plimplańskieJ społeczności są krasnoludki, a eksponowane miejsce wśród 
nich zajmuje uczony pisarz Urbanek, wielki badacz życia lasu i amator 
piGknych sentencji oraz bezpośredni opiekun liliputów i rejestrator ich 
przygód. Jego sylwetka przypomina nieco nadwornego kronikarza króla 
Błystka, Koszałka Opałka z O krasnoludkach i sierotce Marysi M. Konop
nickiej. Badania naukowe, które prowadzi, dotyczą także zjawisk oczywi
stych, wnioski z owych badań są podobnie bezsensowne, a informacje 
bałamutne. W kreacji Urbanka skojarzone zostało satyryczne spojrzenie 
na uc~onego, zamkniętego w kn:gu swoich pozornie naukowych, a w isto
cie wydumanych problemów, uczonego sztucznie rozwijającego mit swo
jej mądrości i godności - z pełnym autoironii spojrzeniem na rolę pisa
rza zobowiązanego do tworzenia literatury budującej i wymyślania tego, 
czego 'nie ma. ,,[ ... j pisarz to jest taki Krasnolud, któremu nie wystarcza 
to, co istnieje na naszym świecie, gdyż według jego przekonania istnieje 
to niewłaściwie albo nieprawdziwie i wówczas wymyśla coś takiego, co 
ma istnieć, tak jak to on sobie wyobraża" (D, 94) - wyjaśnia Ilawranek 
swemu bratu. , 

Głównymi p0staci,m1i plimpluilskicj społeczności są dwa ogromnie 
sympatyczne liliputki. Z ich postaciami związane są głęboko wychowaw
cze walory powieści. Maurycy i IIawranek mają swoją własną filozofię. 
Jest to filozofia ze wszech miar pozytywna. Wyznają pogląd, ,,że w ży
ciu najbardziej liczy siq to, co si~ robi bezinteresownie: bez specjalnego 
zamierzenia i, oczywiście, bez jakiejkolwiek własnej korzyści" (D. 121). 
Szczt~ścic upatrują w możliwości wE;drowania bez specjalnego celu, dzięki 
czemu doznają niezwykłych przygód, bt~dqcych wal'tością samą w sobie, 
uraz w możliwości pomugania innym. Przy jt;lc dewizy życiowe realizują 
konsekwentnie, nic przcchoclzcic oboj~tnie obok skrzywdzonego czy ~agrn
żonego 11iebezpicczc11stwa. W imi~ poczucia sprawieclliwości ratujq wy
rzucone z gniazda piskl~ta dzwoll.ca, zash;puJą matkq świeżo wyklutej 
z jajka cwjcc, niosą pomoc Wl;gorzowi, którego wypatrzyła czupla, ro.z
prawiajc-1 SlG z agresywnymi ważkumi. Nienawidzą wojny i za wszelką 
cew; usiłują jej zapobiec. Jej bezsens i opłakane skutki uświadamia wal
ka dwóch szczepów mrówek. Brzydz~i ·.siq kłamstwem jako przejawem 
najwiqkszej słabości. W swojej szczerości i naiwno~~ci przypominają nie
kiedy dzieci, przckonuj~1cc siG dopiero drogą osobistych doświadczeń, że 
nic można ratować muchy przed pająkiem, nic pozbawiając go podstaw 
egzystencji. 

Wartości wychowawcze książki w sposób naturalny wpisane zostały 
w przygody ludzików. A jest tych przygód bez liku. Motywem konstruk
cyjnym wątku przygodowego jest bowiem wędrówka „trawiastymi dżun
glami, nicprzebytyrni mcharni i bezdennymi jeziorami oraz prz2paści
stymi bagnami" (D, 21), która zawsze najłatwiej obrasta przygodą. Za
mienia siG ona niekiedy w podróż na grzbiecie WGgorza lub na skrzydłach 

:i - Guafo;ki H•>czuik E.ulturaluy 
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mysikrólika. Owa nieustanna wędrówka bez celu, dla samej przyjemności 
wędrowania pozwala nie tylko podpatrzeć bujne życie Plimplańskiego 

Lasu, ale także nasycić: utwór różnymi perypetiami o wysokim stopniu 
napięcia, zakładającymi ryzyko, choć z reguły dającymi nadzieję, że bo
haterowie wyjdą cało z opresji. Przygody ludzików rozgrywają się zawsze 
także w sferze wartości. Zwyciężają dzielni, odważni, szlachetni i bez
interesowni, tacy, którzy nie drżą o własną skórę i nie boją się ryzyka. 

Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu, podobnie jak wszystkie inne 
utwory Żakiewicza, są powieścią wielowarstwową, aluzyjną i filozoficz
ną. Postawa mrówek z Wysokiego Kopca daje asumpt do swoistej roi 
prawy filozoficznej na temat zaborczości, prowadzącej w konsekwencji 
do krwawej wojny, i istoty nieporozumie11. mi~dzyplemiennych powstają
cych z zupełnie błahej przyczyny. Stosunek do chomika syryjskiego staje 
się wykładnikiem myśli o uprzedzeniach do wszystkiego, co obce, choćby 
to obce nie przejawiało żadnych wrogich zamiarów. Żółw Żabczyc daje 
okazję do rozważań na temat natury czasu i gderze: ,,Wieczny pośpiech! 
Zdaje się, że wy również nie macie czasu na życie, ciągle za czymś go
niąc i goniąc. I po co to?" (D, 119). Jego długowieczność nabiera szcze
gólnej wymowy w porównamu z sekundą czy godziną lilipucią lub kras
nalową. Du.eh jeziora ze swoim żądaniem wyłączności w uczuciach budzi 
refleksje o przyjaźni złej, egoistycznej oraz o przyjaźni dobrej) nal'.echo
wanej życzliwością dia wszystkich i gotowością podzielenia sjG uczuciem 
z „uznającymi przyjaźń". Z podniebną podróżą liliputów na skrzydłach 
mysikrólika połączone zostały rozważania o pięknie, które może zachwy
cać niezwykłością, ale jednocześnie odpychać pustką, gdy nie ma w nim 
życia. Wspaniałość łabędziej urody skojarzona z próżnością zakochanych 
w sobie ptaków prowadzi do wniosku, że pozory mogą mylić. 

Metaforyzacja dialogów i aluzyjność powieściowych sekwencji s<1 
wielką wartością utworu i jeżeli nawet nie docierają do małego czytelni
ka od razu w całym bogactwie swych treści, mogą się stać siłą zniewala-
jącą do ponownej lektury. Wiadomo przecież, że najlepszymi książkami 
dzieciństwa, są te, które rosną wraz z czytelnikami i w których - do
rastając - odkrywać można wciąż nowe i coraz głębsze prawdy. 

Nieco inny jest świat przedstawiony w Strasznych bliźniętach, które 
na pierwszy rzut oka stwarzają wrażenie konwencjonalnej powieści oby
czajowej lub przygodowej dla nastolatków, a w istocie daleko wykraczają 
poza uświGcony tradycją schemat powieści realistyczneJ. Takie wrażenie 
wywołuje mi~dzy innymi charakterystyka realr.ej prze~;trzeni z ldni
czówką, ,.którą ol<:1lały zagony owsa i ziemniaków, past<.visko i tika, 
a dalej ( ... ] wy~-:\)kopicnny bór" (Sb, 2). Wrażenie podtrzJ' muje umiejsco
wienie akcji w fllueijć wakacji, w czasie typowym dla L~w. pov-.:ieśri w:.1-

kacyjnej, oraz dobrze już wyeksploatowany literacko stereotyp bliźni[)t, 

które zdolne są wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej zrówno
ważonych dorosłych. Akcja zaczyna się zatem jak w clohrze uładzonej 
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wewnętrznie, a nastawionej na zewnętrzność pow1esc1. z którą każdy 
dziecięcy czytelnik oswaja się od momentu opanowania sztuki czytania. Narracja jest tu pierwszoosobowa. Narratorem jest ojciec-pisarz, podobnie jak w Krainie Slo Piqlej Tajemnicy, tu obciążony jednocześnie zadaniem pisania mądrej książki i opieką nad przedsiębiorczymi bliźniqtami. Bliźniaki, Kubuś-Flegmatyk i Jasia Wybij-Okno są dziećmi miejskimi, które po raz pierwszy stykają się z prawdziwą puszczą. Ich przygody, takie jak zagubienie w lesie, przeżycie burzy w puszczy, spotkanie z dzikiem lub bliższe zetknięcie z baranem tworzą wątek mieszczący się Jeszcze także w formule konwencjonalnej powieści przygodowej. Ale nietrudno odkryć, że wątek realistycznych przygód bliźniaków jest tylkn 
cienką warstwą, która, być może, stanowi pewien rodzaj koncesji na rzecz mało wyrobionego czytelnika, formę zachęty do udziału w grze 
powieściowej, zaczynającej się łatwo, od posunięć dobrze znanych, ale 
prowadzącej daleko i znacznie ciekawszej od śledzenia kolejności wyda
rzeń. Już po kilkunastu stronach zaprasza się tu czytelnika do prze~uoczenia granicy mimesis, oderwania od pierwiastka przedstawiającego i pójścia śladem pisarza w krainę wyobraźni twórczej, w której, jak we śnie, wszystko jest możliwe. Swoją kreacyjną rolę pisarz-narratof 
określa następująco: 

staram siq zaczarować tych, którzy mi uwierzą i powędrują ze mną [ ... ] jestem pisarzem, a więc człowiekiem, który rzuca zaklęcie na S\vych czytelników; szukaj,1c sensu życia odkrywa różne tajemne krainy ... (Sb, 138) 

W tej krainie Jasia zostaje zamieniona w kawkę, a jej brat w psa z rodu jamników. Długonogi pająk „mema" wypełza tu z czasu ctzieci11-stwa ojca w czas dzieciństwa bliźniąt. Mądra i pełna aluzji rozmowa toczona z nim w czarną noc okupacji zawiera echa woJennej grozy i losu podbitego narodu. Na dramatyczne pytania dziecka „Dlaczego ludzie są tacy okrutni? Dlaczego są wojny? Dlaczego chcą nas zabrać z naszego domu? Dlaczego muszę się bać?" (Sb, 92), pająk-mqdrzec odpowiada: 
Wasza pewność karmi się niepewnością, wasza siła - słabością, wasza potrzeba sprawiedliwości - domaga się ofiar, a wasze ofiary - litości wówczas, gdy litości t(,j rnajq udzielać równie słabi i bezbronni. To, co jeden człowiek zbuduje, drugi niszczy, co jeden ukocha - inny znienawidzi, czego jeden człowiek jest pewien -w tym drugi widzi źródło niepewności... (Sb, 92) 

W krainie, gdzie „niemożliwe" staje się „możliwe", egzystu]e także przedziwna rodzina owczarza znającego się na wszystkim, z babką, do której grzyby przychodzą same, dziadkiem uprawiającym malarstwo o niezwyklej mocy wcielenia się w życie sytuacji przedstawionych na obrazach i wnuczkiem Ziukiem - fantastą. 
Z Opowidci o wiernym pajqku droga prowadzi w przeszłość niezbyt 

o<lległq, w lirycznq opuwieś{- o powojennym, trudnym życiu młodego nwłż011stwa, które „w pokuiku-klatc(·zc(• zagubionym na wielkim strychu" 
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zakłada rodzinq. ów pokoik z nicśmiorlclnym pająkiem, a może potom
kiem mądrego pająka z lat wojny, jest pierwszym mieszkaniem bliźniąt. 

W Strasznych bliźniętach, podobnie jak w Krainie Sto Piątej Taje
ninicy, łatwo przechodzi się w inny wymiar, z jawy do snu czy niby-snu, 
ze świata realnego do świata fantastyki. Zwyczajność i codzienność i tu 
splatają się z niezwykłością, z marzeniem i swobodną grą wyobraźni, 
proza z poezją. Najcenniejsze myśli wyrażane są przy pomocy metafor . 
• Ukrywają one pewne wartości i nieznane sensy, które trzeba rozszyfro
wać. Sprawiają, że spostrzeżenia, sądy i uogólnienia stają się szersze 
i głębsze niż w narracji dosłownej. Oto przykład metafory wyrażającej 
stosunek człowieka do natury: 

każdy człowiek, który kocha las i tych, co ży jq w lesie - ma swego czarnego, 
nadzwyczaj mądrego kruka. On to właśnie otwiera nasze oczy na rzeczy, zdawało
by się, proste; uczula nasze zmysły i nasz umysł na dziwności natury. Ci spośród 
ludzi, którzy do końca życia nie potrafią odróżnić świerka od jodły, a szpaka od 
kosa, kiedyś musieli odpqdzić swego przyjaciela czarnego kruka. (Sb, 11) 

Ten typ metafory apeluje do świadomości odbiorcy nie tylko poetycką 
umownością. Przemawia tym, co najbardziej wyraziste, mianowicie per
sonifikacją. 

Książka Żakiewicza Opowieści z Bajkolandii zawiera dziewięć dłuż
szych utworów. Nie wszystkie są nowe. Ostatni rejs „Grubego Jana" wy
dany został oddzielnie w roku 1975, a Cygańskie srebro znają czytelnicy 
jako Opowieść o Małym Chłopcu przytoczoną w Krainie Sto Piątej Ta
jemnicy, gdi'jie znajduje się również pierwotna wersja Opowieści jamnika 
Jeremiasza. Tekst Papierowego Pana natomiast występuje jako opowieść 
narratora-pisarza w Strasznych bliźniętach." Pan Tip-Top, który po raz 
pierwszy ukazał siG w Opo'IJ!ieściach z Bajlwlandii, w roku 1982 zysk1ł 
nową edycjq w postaci kolorowej książeczki dla najmłodszych ilustrowa
nej przez J ózcfa Wilkonia. 

Opowieści z Bajkolandii mają niewiele wspólnego z klasycznymi 
lJaśniami. Hóżni je przede wszystkim rodzaj fantastyki. Jest ona utwo
rzona z elementów rzcezywistości, ale rzeczywistości niejako postawionej 
do góry nogami. ,Je.st zuprzcczcnicm praw przyrody i rozumu, a jcdno
ezcśnie posiada swoją przcdziwmi logi~ę i konsekwencję. Jest wreszcie 
nagromadzeniem nonsensów układającyeh .siG w swoiście sensowną ea
łość. Właśnie w Opoicieściach z Bajkolandii Żakiewicz najlepiej naśla

duje dziecko, które przceicż także buduje sw(>j własny świat z elementów 
rzeczywistości, dowolnie Je przek:;ztukaJąc, obdarzajqe życiem, animizu
jąc i antropomorfizując. 

W Bajkolandii wystc;pujc ogromnie bogaty i zróżnicowany ~wiat 
zwierząt. Obok okazów swojskich pojawiajq się egzotyczne, dobrze zna
nym z tradycji bajkowej i baśniowej towarzyszą takie, które rzadko tra
fiały na karty książek dla dzieci, wśród mniej lub bardziej realistycznych 
z nazw i kształtów znaleźć można najbardziej fantastyczne. Jest wśród 
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zwierząt Zielony Smoczek, który marzy o tym, aby stać się podaniowym 
smokiem z podwawelskiej pieczary, jest Bożi.l Kr(>wka i Turkuć: Podjadek, 
są zw:ierzęta ~ifrykm1skie, słonie, nosorożec, żyrafy, hipopotamy, jest na
wet przedziwny owad, który wiele wieków prześnił w grudce bursztyn u, 
jest Srebrny Lis ze Srebrnej Góry i zwyczajny jamnik, który nie jest 
jednak zupełnie zwyczajny. 

Świat zwierząt pojawić siq może w Baj1rnlandii po prostu w wyniku 
twórczej pracy Pana Pqdzla Tip-Topa. Pszczoły, trzmiele, kolorowe mo
tyle, ptaki, leśne czworonogi powołane do życia na małej planecie. Tip
-Topa tworzą kolorowy świat pełen harmonii i piękna. Akt twórczy przy
pomina tu dziecięce próby plastyczne, w wyniku których powstają na 
przykład „ryby o przedziwnych kształtach, przepysznych barwach, w 
kropki, kreski i w falujące linie" (PT-T, 28). 

Zwierzęta w Bajkolandii zachowują się jak dzieci, równie chqtnie 
się bawią, a nawet uczą się czytać. Obowiązują tu te same prawa, co 
w świecie dziecięcym. Czas objawia się tylko w postaci dnia i nocy lub 
zmieniających się pór roku. Ma charakter wyraźnie cykliczny i nie wy
kazuje siły destruktywnej. W Bajkolandii, podobnie jak w świecie dziec
ka, panuje wieczne teraz, nawęt wtedy, gdy :na „Grubym Jainie" odbywa 
się rejs z Gdyni do Afryki, a w czasie rejsu poznaje wszystkie litery 
alfabetu. 

Przestrzeń Bajkolandii posiada podstawowe artybuty przestrzeni baś„ 
niowej. Nie jest skonkretyzowana, lecz otwarta i szeroka. ,,Pewne mia
sto" jest tu miastem w ogóle, plaża po prostu linią stykania się lądu 

z wodą, a afrykańskie morze - wielką wodą. Umowność owej przestrze
ni najwyraźniej uzewnętrznia planeta Tip-Topa czy Kraina Tam, skąd 
płyną pomysły twórcze. W przestrzeni Bajkolandii, podobnie jak w każ-
dej przestrzeni baśniowej, łatwo przekracza się granice między niebem, 
ziemią i morzem. Bursztynowy chłopiec z podwodnego zamku Utopc:1 
wraca do 1rybackiej checzy, by stamtąd znów przekroczyć granice wodne
go królestwa, a małpiak Tirla-Pirla przy pomocy dziecięcego latawca 
staje się kosmonautą. 

W Bajkolandii funkcjonują także elementy nadmo~skiego folkloru 
i realia morskie. Bohaterem dwóch opowieści jest Utopiec. W Burszty
nowym chłopcu występuje jako właściciel podwodnego pałacu z burszty-
nu, pełnego bursztynowych panien, w Łakomym Utopcu jest mieszkań
cem błotnego stawu. Bursztyn jest nie tylko skarbem Utopca czy łzą 

Bursztynowej Panny, pojawia się także w kontekście swej ifealnej histo
rii, wywodząc się z tropikalnej puszczy nadbałtyckiej. 

Forma Opowieści z Bajkolandii jest całkowicie nastawiona na dzie
cięcego odbiorcę w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Są to 
opowieści gawędy, opowieści rozmowy, bardzo proste w swojej struk
turze. Narrator ITTie przybiera w nich żadnych masek, zwyczajnie i po 
prostu opowiada o przygod(lch. Nie ukrywając swej przynależności do 
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świata dorosłych, a czqsto także tożsamości z pisarzem, przyjmuje całko
wicie optykę dziecięcego świata, naiwność i żarliwą wiarę w istnienie te
go, co zaprzecza ludzkiemu doświadczeniu. Uzewnętrznia to między in
nymi zakończenie Ostatniego rejsu .,Grubego Jana": 

Ponieważ Zielony Smoczek rośnie bardzo powoli, być może wiqc:, drogie dzieci, 
spotkacie kiedyś na morzu lub oceanie wspaniały kolorowy oceaniczny statek, a na 
nim również kolorowe afrykańskie zwierzęta. Wiedzcie - będzie to kochany 

,,Gruby Jan". (Or, 4-1) 

W Opou:ieściach z Bajkolundii, tak jak w innych utworach dla mło-· 
dych czytelników tego pisarza, dialogi przypominają autentyczne roz
mowy dzieci, obfitujące w wyrazy dźwiękonaśladowcze i słowa pozbawio
ne znaczeń, pociągające samym brzmieniem, zdradzające dziecięce zami_
łowanie do zabaw słownych. Dzieci i upersonifikowane twory wyobraźni 
nie noszą w Bajkolandii imion zwykłych, zaczerpniętych ze znanej i nud
nej codzienności. Mają imiona kolorowe i budzące różne asocjacje. Dziew
czynka z Jantarka nazywa się np. Wisienka, a chłopiec z innego opowia
dania Niczyporek, zabawka dziecięca natomiast nosi dźwięczną i zabawnĆ1. 
nazwę Tir]a-Pirla. 

W rymowankach, podobnie jak w Krainie Sto Piątej Tajemnicy, od
bija się niemal cały dziecięcy folklor słowny, powstający z podsłuchanych 
głosów przyrody, zwierząt, pojazdów mechanicznych, folklor podwórko
wy, w którym imię Niczyporek wykorzystane zostaje do złożenia napręd
ce rymowanego porównania-zaczepki: ,,Niczyporek w płaszczu jak wo
rek" Piosenka Kolorowej Radości śpiewana podczas Kolorowego Tańca 
R~dości, w którym udział biorą ufrykańskic zwierz(;ta, jest żartobliwą 
i nonsensowrn1 rymowanką. tworem łączącym funkcjonalność i magicz
ność dzieciqcych zabaw ruchowych ze śpiewem: 

l\Turu, muru, mru 
hopci, kopci, tuu ... 
cynamon, imbir, 
pomidory 
kto nic ta1\czy, 
ten jest chory! 
Hopc:i, kopci, b;1kularnz ... 
niebieskie, czerwone 
- wyjdzie zaraz! 
na grzbiecie, 
na łebku, 
na kopytku, 
kto nie tańczy, 
ten jest brzydki! 

(Or, 3:3) 

Jej glosolaliczność, wyrazy przywoływane dla niecodziennego brzmienb 
czy niewyszukanego rymu nadają jej wszelkie cechy dziecięcej wyliczan-
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ki, rytmicznej i zrymowanej bez żadnej dbałości o sens, ot, tak, dla za

bawy. 
,,Konwencja, jaką pisarz wybiera, to sprawa jego talentu. Mnie oso

biście nudzi opisywactwo rzeczywistości, takiej jaka jest. Nie pisałbym, 

gdybym nie miał możliwości budowania, kreowania" - wyznał w jed

nym z wywiadów Zbigniew Żakiewicz3 • Jego utwory dla dzieci potwier

drnją to w zupełności. Występuje w nich zdecydowany odwrót od „opi

sywactwa rzeczywistości, takiej jaka jest". Wszystkie są rodzajem gier 

powieściowych z zadaniami może nieco trudniejszymi, niż na ogól stawia 

się dziecięcemu odbiorcy, ale za to o wiele ciekawszymi. A zadaniem 

naczelnym jest w nich oderwanie się od codzienności, zwykłości, przecięt

ności i zaakceptowanie świata wyobraźni twórczej, w którym można zna

leźć wszystko: wspaniałą przygodę i zabawę, proste rymowanki i wyli-

czanki z własnego podwórka, egzotyczne zwierzęta, a obok nich stworze -

nia, jakich nigdzie nie ma. Można się pośmiać, ale i zadumać nad istotą 

różnych zjawisk i sensem życia. 

Książki Zbigniewa Żakiewicza dla dzieci wpisać należy zatem bez 

oporów na listę tych, o których Krystyna Kuliczkowska mówi, że „prze

biły pułap dzielący powiastki dla maluczkich od utworów prawdziwegn 

artyzmu"4
• Lista tych książek jest już bardzo długa, obejmuje v.:iele naz

wisk i tytułów, a powiększa ją w ostatnich latach coraz więcej polskich 

dokonań literackich. 

3 M. Woźniak, Nucl::i nrnie opisywactwo (wywiad ze Z. Żakiewiczem). ,,Czas" 
1976, nr 2\ s. 24. 

4 K. Kuliczkowska, W świecie prozy clla dzieci. Warszawa 1983, s. 111. 



Bogusław Żyłko 

ŻAKIEWICZ - RUSYCYSTA 

Wypowiedzi Zbigniewa Żakiewicza na temat literatury i ku1tury 
rosyjskiej dadzą się podzielić na dwie wyraźnie od siebie odgraniczone 
grupy. Do pierwszej należą prace mające niejnko „akademicki", profesjo
nalny charakter, wypływający z uprawiania określonej dyscypliny rnm
kowej - historii literatury rosyjskiej. Będą to artykuły historycznolite
rackie, recenzje i omówienia, a wiqc gatunki, jakimi zwylde posługuje 
się historyk literatury. Drugą grupG stanowią wypmviedzi mające zde
cydowanie odmienny charnkter. Są to raczej luźne „prywatne" obserwa
cje, przybierające nieraz formę intymnych zwierzeń o twórczości naj
bliższych autorowi pisarzy. Od poprzednich różniq się one także gatun
kowo. Najczęściej jest to esej, notatnik z podróży literackich, zapis w 
dzienniku intymnym. 

Ta wyraźna dwutorowość w refleksji o literaturze rosyjskiej wynik1 
prawdopodobnie z faktu, że sam Żakiewicz pod tym względem nosi w 
sobi~ jak gdyby dwa podmioty twórcze: jest jednocześnie i badaczem, 
i pisarzem. Jest to zatem rezultat uprawiania nauki i literatury, bycia 
,,fachowcem" od literatury i pisarzem, mającym z nią związki bardz.) 
szczególne. Jako „specjalista", autor rozpraw historycznoliterackich, wy
kładowca na wyższych uczelniach, Żakiewicz jest zdeterminowany przez 
określone procedury badawcze, przez wybraną metodę analizowania fak
tów literackich. Mówienie o literaturze w tym trybie jest uwarunkowane 
przez obrany „język" nauki o literaturze. Innczej mówiąc, praca histo-
rycznoliteracka mówi o literaturze, ale jej drugim (i właściwym) polem 
odniesienia jest historia literatury. Natomiast jako pisarz Zakiewicz pre
zentuje podejście inne. Jest to podejście czytelnika, ale czytelnika szcze
gólnego rodzaju. Czytelnika, który wie, ,,jak to się robi", gdyż sam w 
tej „robocie" bierze udział. Decydującym momentem jest tu nie określo
na metoda naukowa, ale subiektywne nastawienie, indywidualny gust 
czy smak, jak te się dawniej mnwiało. Kontekstem staje się tutnj nie 
histofia 1Jteratury jako dyscyplina naukowa, lecz własna twórczość. l'i
sarze, ich dzieła traktowani są jako partnerzy bardzo osobistej rozmcwy, 
wolnej od wszelkich rygorów i ograniczcr'i wypowiedzi naukowej. Nie 
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trzeba w niej obawiać si~ zarzutu biografizmu, psychologizmu, stawiania 

nicuzas:.ulnionych hipotez i innych ciq:i:kich grzechów nauki o literaturze. 

Można w 11icj ,swobodnie przccl10dz1ć od .szczcg(\lu biograficznego, rysu 

osobowości do właściwości jqzyka i stylu utwol'ĆJW literackich. 

Posługując się przeprowadzonym wyżej rozróżnieniem, spróbujmy teraz 

bliżej przyjrzeć si(~ tym dwom wcieleniom Żakiewicza - rusycysty. Po-

znanie pierwszego wymaga zwrócenia się ku latom jego młodości nau

kowej, kiedy to formowały się jego poglG1dy metodologiczne. Sp~dził .h 
Żakiewicz we Wrocławiu i Opolu, gdzie w tamtejszej WSP rozpoczął 

w 1958 roku pracę badawczą jako asystent w katedrze historii literatury 

rosyjskiej. Jego poglądy naukowe kształtowały się zatem w obrębie -

jeśli można to tak nazwać - ,,wrocław~ko-opolskiej szkoły" rusycystyki 

polskiej, którą w owym czasie reprezentowali tacy znani badacze, jak 

Marian ,Jakóbiec, Franciszek Sielicki, Zbigniew Barański. Szczególnie bli

skie związki łączyły .Żakiewicza ze Zbig,niewem Barai1skim, który był 

promotorem jego pracy doktorskiej. Wrocławsko-opolskie środowisko • ru

sycystyczne wypracowało własne sposoby analizy zjawisk literackich, 

wyodrębniło także swój krąg tematów b~1dawczych. Cechami wyróżniet- ~ 

jącymi to środowisko było ujmowanie literatury rosyjskiej w ścisłym 

związku z rozwojem innych literatur słowiańskich. Uprzywilejowanym 

obszarem badawczym były z tego wzglc~du rosyjsko-polskie i polsko-ro

syjskie kontakty literackie. Inną wyraźną właściwością było traktowanie 

literatury jako wyrazu kultury duchowej narodu. Literaturę rozpatrywa

no w kontekście dziejów ca lej kultury i w związku z przemianami świa

topoglądowymi, które literatura w swoisty dla siebie sposób odzwiercie

dla i w których czynnie sama uczestniczy. 

Wszystkie te założenia metodologiczne znajdujemy w studiach Ża

kiewicza, które zostały opublikowane w periodykach naukowych. Doty-

ezyły one - mijogólniej mówiąc - rosyjsko-polskich związków literac

kich z przełomu XIX i XX wieku. Jest to okres, kiedy w obu literatu

rach - rosyjskiej i polskiej - obserwuje się wielkie ożywienie, poja

wienie siq nowych prądć)W umysłowych, literackich, artystycznych. Do 

dziejów literatury rosyjskiej okres ten przeszedł pod nazwą symbolizmu, 

w polskim zaś piśmiennictwie naukowym przyjęło siq określenie „lite

ratura Młodej Polski". Jest to zarazem epoka, w której obie te literatury 

zaczqły naprawdę poznawać się wzajemnie i nawzajem oddziaływać. Pro

ces ten konkretnie przejawiał siq w postaci licznych przekładów z obu 

literatur, opracowań krytycznych, omówie11 i recenzji. Jeśli chodzi o Pol

skę, to jest to czas, kiedy literatura rosyjska staje się znana nie tylko 

clicie kulturalnej, ale szerszym kręgom, zarówno twórców, jak i odbior

ców. Literatura rosyjska w owym czasie okazuje się - obok literatury 

francuskiej, niemieckiej, angielskiej - ważnym punktem odniesienia dla 

literatury polskiej, ważnym składnikic!ll świadomości literackiej. 

Rozprawy Zakirwicw - pisnne głównie w lnlach sześćdziesiątych -
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zajmują się wzmożoną recepcją literatury rosyjskiej w Polsce. Inte
resuje go zwłaszcza to, jacy pisarze rosyjscy ,zyskują rozgłos w Polsce. 
Co sprawia, że ich twórczość przyciąga uwagę polskich pisarzy, kryty
ków, czytelników? Jakie właściwości ich dzieł - tak w sferze problemo
wej, jak i artystycznej - szczególnie fascynują polskiego odbiorcę? 

Zwraca tu uwagę nowoczesność tezy metodologicznej, jaka jest założona 
w tych pytaniach badawczych. Badanie recepcji nie sprowadza się tutaj 
do mechanicznego rejestrowania ilości przekładów z literatury rosyjskiej 
i omówień jej poświęconych. Ani też do odnotowywania tzw. ,,wpły

wów", jakie jedni pisarze (w tym wypadku - rosyjscy) wywierają na 
innych. Perspektywa przyjęta przez Żakiewicza jest odmienna: stroną 

aktywną w takich kontaktach jest strona „przyjmująca", a nie „dająca". 
Strona „biorąca", czy może lepiej - ,,wybierająca", z literatury obcej 
wybiera to, co ją samq frapuje, co dla niej samej jest jakimś problemem. 
Oczywiście, wybór taki może dok~:mywać się na różnych zasadach -
bliskości lub odmienności. Ale stroną czynną będzie zawsze strona, która 
wybiera, która wprowadza do własnego systemu literackiego dzieła z in
nych literatur. Zjawiska „obce" mogą stać się czynnikiem dynamizują
cym literaturę, przekształcić się w katalizator proce.sów rozwojowych. 

Z takiego stanowiska metodologicznego Żakiewicz rozpatruje odbiór 
literatury rosyjskiej w kręgu Młodej Polski. Wśród prac, które traktują 
o tym zagadnieniu (tworzą one zwarty blok w dorobku %akiewicza), spo
tykamy rozprawy o charakterze syntetycznym, usiłujące zobrazować ca
łość zagadnienia, jak i szczegółowe, przedstawiające recepcję dzieł jedne
go pisarza. Przykładem rozprawy pierwszego typu jest obszerny arty
kuł Literatura rosyjska lat 18D5-1014 w kręgu Młodej Polski, ogłoszony 
w _1968 roku na tamach „Slavii Orientalis". W artykule tym Żakiewicz 
kreśli całościowy obraz polsko-rosyjskich stosunków literackich tego okre
su. Stara się w nim wyodrqbnić postawy ideologiczne i artystyczne, jakie 
w owym czasie znjmowali wobec literatury rosyjskiej wybitni pisarze 
polscy i krytycy1, określić czynniki, jakie warunkowały popularność na 
gruncie polskim tych właśnie, a nie innych pisarzy. Omawia zatem przy
czyny - zarówno literackie, jak i pozaliterackie - które mogły decydo
wać o literackiej karierze w Polsce Maksyma Gorkiego, Aleksandra Ku
prina, Wincentego Wieriesajewa, Leonida Andrejcwa, Dymitra Mereż
kowskiego, Fiodora Sologuba i wielu innych pi~arzy rosyjskich (zwłasz

cza pisarzy symbolistów). Artykuł ten ponadto proponuje pewną periody
zację w tym procesie odbioru litero.tury rosyjskiej, wiążąc j,1 z ówczesną 
sytuacją zarówno literacką, jak i społeczno-politycznq. Zwraca uwagG na 
to, że wzajemne przepływy idei i form z jednej literatury do drugiej 
mogą być utrudniane, a czasem wręcz uniemożliwiane, przez swoisty 

1 Kwestię tę Żakiewicz szerzej omawia w artykule Polskie koncepcje literatury 
rosyjskiej w okresie rewolucji 1905 roku. ,,Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Fnlo
logia rosyjska'' 1968, nr 2, s. 73-88. 
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asynchronizm w rozwoju różnych literatur. Nawet prądy ogólnoeuropej

skie mają w konkretnych literaturach różne granice czasowe, przebiega

ją w różnym tempie. Tak więc recepcja twórczości wymienionych pi

sarzy zależała od tego, czy przypadła ona na okres triumfu Młodej Polski, 

czy też na jej schyłek. 
Recepcja twórczości niektórych pisarzy została przedstawiona przez 

Żakiewicza bardziej szczegółowo. Mamy więc artykuły na temat odbioru 

prozy Andrejewa, Gorkiego, Mereżkowskiego2 • Pisząc, na przykład, o pol-· 

~kiej recepcji dzieł Maksyma Gorkiego, wskazuje na czynniki, które wpły

wały na takie, a nie inne ich odczytywanie. N a leży do nich - zdaniem 

Żakiewicza - ,,model kultury modernistycznej" dominujący wówczas 

w Polsce. Ten wzorzec kultury modernistycznej, połączony z rodzącym 

się fenomenem kultury masowej, decydował o tym, jakie dzieła literatury 

rosyjskiej były tłumaczone i jak je interpretowano. W przypadku Gor

kiego niebagatelną rolę odegrała jego biografia, odbiegająca od przecięt

nego wzorca biografii pisarskiej z powodu pochodzenia społecznego 

pisarza i jego dramatycznych perypetii życiowych (zwłaszcza z okre

su młodości). W pracy o Mereżkowskim i dziejach jego sławy w Polsce

Żakiewicz formułuje pewne generalne spostrzeżenie dotyczące przeni

kania dzieł z literatury rosyjskiej do kultury polskiej: 

Taki a nic inny odbiór wiązał się z polską specyfiką recepcji literatury rosyjskie_j, 

którą interpretowano u nas głównie w kategoriach historiozoficzno-politycznych 

a nie, jak to działo siG przy recepcji literatur Zachodu - estetyczno-literackich. 

Zagadnienie polsko-rosyjskich związków literackich doby Młodej Pol

ski było tematem dominującym w pracach Żakiewicza z lat sześćdzie

siątych. Wiązało si<:~ to z przygotowywaniem pracy doktorskiej na ten 

temat". Badania tego rodzaju stawiajq przed podejmującym je duże wy

magania. Przede wszystkim konieczna jest dobra orientacja w obu lite

raturach. Są też niesłychanie czaso- i pracochłonne. Z lektury prac Żakie

wicza można na przykład wywnioskować, że przejrzał on wszystkie cza

sopisma literackie z okresu Młodej Polski, zaś szczególnie gruntownie 

musiał zapoznać się z dorobkiem polskich krytyków literackich, litera

turoznawców, tłumaczy, którzy brali wówczas udział w transplantacji 

literatury rosyjskiej na grunt polski. 

Powyższy temat był niewątpliwie tematem głównym, ale nie jedy

nym. W tym czasie Żakiewicz prowadził także żywą działalność recen

zenckc1 i krytycznoliteracką, ogłaszając na łamach periodyków literackic!1 

liczne recenzje i omówienia, informując czytelników w Polsce o najcie

kawszych zjawiskach ze wsp<>łczesnej literatury rosyjskiej i rusycystyki. 

2 Leonid Anclrejew w J->olsce. ,.Zeszyty Nauko\\'e WSP Opole'' 1963, nr 2, s. :39-
-68; Pro:::.a Maksyma Gorkiego w polskiej opinii epoki moclernizmu. ,,Gdańskie 

Zeszyty Humanistyczne. Filologia rosyjska" 1967. nr 1, s. 63-85; Dymitr Mereż

kowski w kręuu Mloclej Polski. ,,Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycwego Uni
wersytetu Gdańskiego. Filologia rosyjska" 1973, nr 3, s. 44-54. 

3 Rozprawa doktorska Współczesna literatura rosyjska w kręgu. Młodej Polski 

została obroniona 16 czerwca 1966 roku. 
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Pisywał też o autorach spoza wymienionego kręgu. Należy tu wspomnieć 
o długoletnim obcowaniu z l\VÓrczością Fiodora Dostojewskiego. Zaowo
cowało ono cenną rozprawą J>olacy w twórczości Fiodora Dostojewskiego\ 
oświetlającą skomplikowany, ambiwalentny stosunek wielkiego pisarza 
rosyjskiego do Polaków i „kwestii polskiej". Innym autorem, który fascy
nował i nadal fascynuje Żakiewicza, jest Iwan Bunin. O ile Dostojewski 
interesuje Żakiewicza raczej jako my~liciel, jako genialny eksplorator 
duszy ludzkiej, to Bunin jnwi .siq Żukicwiczowi jnko niezr(Jwnany mistrz 
słowa, kontynuator i zarazem odnowiciel wielkiego rosyjskiego dziewięt
nastowiecznego reali:omu5

• 

Teraz parę słów o „prywatnych" zainteresowaniach Żakiewicza li
teraturą i kulturą rosyjską. Jak już wspominaliśmy, wyrażają siq one 
nie w uczonych traktatach, ale w znacznie bardziej subiektywnych, chcia
łoby się rzec - ludzkich gatunkachr.. Ujnwniają się w nich własne predy
lekcje literack,ie piszącego. Jego sympatie i antypatie. Autorzy, o któ
rych pisze, nie są już „przedmiotem" badawczych dociekań, ale stają się 

osobami mającymi własną biografię, niepowtarzalną osobowość, przeży

wającymi rozmaite problemy egzystencjalne. 
Żakiewicz za Goethem twierdzi, że aby poznać poetq, trzeba poznać 

jego kraj, miejsce, w którym żył i tworzył. Dlatego też Żakiewicz chętnie 
ucieka się do starej formy literackiej, jaką jest opis podróży. Mają one 
w tym wypadku charakter swoistych pielgrzymek do świętych miejsc 
literatury rosyjskiej, które trwale związały się z wielkimi jej twórcami. 
Żakiewicz wierzy w istnienie genius loci, oddziałującego również w ta
jemniczy sposób na proces twórczy i jego rezultaty. Poznanie tego duch.1 
miejsca przybliża postać twórcy i jego dzieło. Moskiewski dom Lwa Toł
stuja, jego najbliższe otoczenie przywołują dawne czasy. Wyobraźnia 

Żakiewicza --- pisarza zaludnia go, dawno już nie żyjącymi, mieszkai1ca
mi. Żakiewicz widzi w nim Tołstoja w otoczeniu .najbliższej rodziny. Wi
dzi, jak zasiada z rodzimi do obiadu w pokoju jadalnym, jak siedzi przy 
swym dużym, staroświeckim biurku czy jak z zadowoleniem ogląda swo
je - tak twierdził Tołstoj - najlepsze dzieło: buty z wysoką miqkką 
cholewą. Wędrując z kolei po Leningradzie, wyobraźnią jest w Peters
burgu Dostojewskiego. Krążąc po placach, ulicach i zaułkach starego Pe
tersburga, opisanych przez autora Braci Karamazow z topograficzną 

wręcz dokładnością, zanurza się w historiq, w niepowtarzalną aurq miasta 
zbudowanego wbrew naturze. 

Czyż bohaterowie Dostojewskiego nie są synami swego miasta? - zapytuje Żakie
wicz. - Czyż cierpienia Raskolnikowa, jego wyrozumowana zbrodnia i jego zimna 

4 Pierwodruk: Polacy w twórczości Fiodora Dostojewskiego. ,,Zeszyty Naukowe 
WSP Opole. Filologia rnsyjska" 1962, nr 1, s. 61-86. 

5 Zob. artykuł „Suchoclól'' Iwana nunina. J>arę uwag na temat buninowskiego 
realizmu. ,,Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdar'1sk,iego. 
Filologia rosyjska" 1977, inr 6, s. 5-11. 

6 Zostały one zebrane w dwóch książkach Zbigniewa Żakiewicza: Ln<lzie i kraj
obrazy. Gdańsk 1970 oraz Dziennik intymny mego N.N. Warszawa 1977. 
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nan1iGt11ość, ,llbo żarłoczna rniłość kupca Rogożyna, mieszkańca ulicy Gorochowe::, 

t('go, który umiał kochać niszczqc - mogły powstać pod innym niebcm? 7 

I jeszcze jeden przykład. Bawiąc w Orle, zwiedzając ziemiG, która wy

dała całą plcjadq wybitnych pisarzy - Tołstoja, Turgioniewa, Bunina, 

Leskowa, Andrejewa, P1riszwina - stara się z krajobrazu, architektury, 

ocalałych śladów dawnego bytu wydobyć korzenie ich twórczości. Pyta, 

,,dlaczego właśnie tu, na ziemi orłowskiej, było gniazdo klasycznej lite

ratury rosyjskiej?" I od razu odpowiada: 

Gdy ogląda siG owe solidne, chociaż nieładne domy i dworki, pojmuje siG, iż kul

tura ta brała swe siły ze starego, na wpół patriarch,ilnego ukbdu życia. Dziś ze 

świata tego pozostała jcdy111ic skorupa i wszystkie te szlacheckie ii. mieszczańskie 

twierdze Sq nie do poznania8• 

Żakiewicz w tym rodzaju pisarstwa doszedł do własnego gatunku, 

który - z braku lepszego określenia - można nazwać syntetycznym, 

zminiaturyzowanym portretem literackim. L,1czy w nim rzeczy ~ na 

pierwszy rzut oka zdawałoby się - bardzo odległe od siebie. Wzmiankn 

biograficzna sąsiaduje w nim z uwagć.l o kompozycji utworów, opis po

wierzchowności pisarzn z subtelną obserwacją języka jego dzieł, przyto

czenie opinii o jego temperamoncie psychicznym i życiu uczuciowym 

z rozważaniem o jego miejscu i roli w dziejach literatury. Po prostu 

Żakiewicz w swych mini-portretach nie jest strukturalistą, może więc 

nie przestrzegać przyjętych w tzw. krytyce naukowej rozróżnień i po

działów. Jest raczej personalistą, dla którego dzieło - by posłużyć si~ 

pojęciem tradycyjnej humanistyki - jawi s,ię jako ekspresja tw6rczej 

osobowości, jako wyraz jej różnorakich potencji. Nie znaczy to, by w tych 

miniaturach panował zupełny chaos, by były one przypadkowym zlep

kiem z różnej materii. Tak nic jest. .Mają one swój porządek, swojq kon

strukcyjną oś. Jest nią zazwyczaj pewna cecha wspólna, przenilwjc1ca 

zc.m'>wno życic pisarza, jak i jego dzieło, łqcząca niejako te dwie sfery. 

Pewna właściwość pisarza jako czlowiek.1 żywogo, z konkretną biografią 

i zarazem pisarza jako -artysty, uwikłanego w skomplikowane sprawy 

twórczości literackiej. Przytoczmy przykład. Szkicując portret Bunin:l. 

Ż.1kicwicz pisze: ,,Bezwzglt;clność-! Bunin był lwzwzgh;dny i dlatego po

wszechnie go nie lubiano. Jego proza tak 1xJina i tak sk01'iczuna jest n~

zultatcm owej bczwzglG<lności"\ Ta właśnie cecha charakterologiczna 

Bunina determinowała zan'>wno jego zachuwanil\ sposc>b bycia, nawcL 

wygl<1d zcwrn;trzny, jak .iGzyk i styl jego utwon·)w. W lwżdym ze swycl1 

autorów Żttkicwicz usiłuje dotrzl'Ć do ukrytego rysu o;-;obowości, który 

zarazem jest źródłem stylu utworów. W innym miejscu Zakiewicz ujmie 

to w postaci generalnego wyznania: ,,Trzeba znać· bliżc.:j czlowielrn, aby 

7 Ludzie i krajobrazy, s. 27-28. 
8 Ibidem, s. 116. 
0 Ibidem, s. 1 rn. 
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dotrzeć do źródeł jego słabości, z których wypływa strumień literatury" 10! • 
Tę sztukę skrótowego, perspektywicznego ujmowania osobowości 

i dzieła pisarza rozwija Żakiewicz w swych dziennikach. Spotykc1my tu 
autorów dawnych i nowych, wielkich klasyków i pisnrzy dopiero zdoby-
wających szerszą sławę. Znajdujemy wśród nich ludzi o różnych tempe
ramentach twórczych, o różnych swiatopoglądach ideowych i estetycz
nych. Jedno, co ich łączy to niewątpliwie demonstrowana przez nich 
wielka wiara w literaturę, w jej rewelatorską i konsolucyjnq moc. 

10 Ibidem, s. 137. 



Krystyna Turo 

WŁODZIMIERZ STEYER - PISARZ I CZŁOWIEK MORZA 

Włodzimierz Steyer, z zawodu marynarz, kontradmirał, dowódca Pol- . 

skiej Marynarki Wojennej, swe niezwykle czynne życie poświęcił rów

nież pisarstwu. Praca zuwodown, szereg odpowiedzialnych funkcji, jakie 

pełnił Steyer w marynarce wojenneJ, a także codzienne marynarskie do

świadczenia stnnowiły potencjalnie materiał do twórczości, były niewąt

pliw.ie punktem wyjścia, ale winniśmy pamiętać także o tym, że powsta

jqce już od pierwszych lat służby pod polską banderą aż po D.:'tatnie dni 

życia (a ,vydawane nawet pośmiertnie) teksty określają jego biografię. 

Bogaty zbiór opublikowanych utworów ułożony w ciąg chronologiczny, 

tak samo jak pełnione kolejno, coraz bardziej odpowiedzialne funkcje 

w marynarce, hi8grafię tę wewnętrznie porządkuje i charakteryzuje. Pi

sanie db Stey(-'r:.1 nie było „marginesem pracy zawodowej" czy „wypeł

nianiem wolnego czasu", ale jeszcze jedną, świadomie, z ogromną odpo

wiedzialnością i uporem realizowaną formą nadzwyczaj czynnej i nie

ustannej działalności na rzecz tworzenia i rozwijania polskiej marynarki, 

a przez to i na rzecz trwałego połączenia Polski z odzyskanym Bałty

kiem. Steyer był, jak go pięknie i trafnie nazwał Jerzy Pertek, ,,czło-

wiekicm czynu morskiego" 1
• 

Sylwetkę Steyera w literaturze polskiej prezentuje kilka drobnych 

publikacji. Najbardziej znaczącą jest wydana przez Gdańskie Towarzy-

stwo Naukowe w 1977 roku praca pt. Ludzie Pomorza lat 1920-1939. 

Szkice biograficzne, gdzie Steyera, ale głównie jako marynarza, przed

stawia Czesław C~esielski w szkicu Włodzimierz Steyer (1892-1957), 

kontradmirał, dowódca Marynarki Wojennej. Działalność pisarska zosta

ła w pracy tej tylko zasygnalizowana. Innym opracowaniem, pod wielce 

obiecującym tytułem Sybcetki naszych marynistów jest publikacja -

sygnowana inicjałami S.T., która ukazała si~ jeszcze za życia pisarza 

w numerze 7 „Ziemi i Morza" z 1956 roku. Niestety była to prezentacj~l 

ogólna, niepełna i co gorsze - znalazły się w niej informacje błędne, np. 

na temat daty rozpoczc;cia publikacji now('] rnorskiC'h w „Naokoło Świa-

1 .Jprzy Pc·rlt·k, Jlr~·e,lmowct I cl():] W. St1•yer, ,C.,'o 1110/ 11 Jl JH1I wy.-;ep. J>oz11a1'i 1 D57, 

s. 8. 
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ta". ,Jest to jednak wypowi(_;clż ważna. l'rzypominala ona bowiem nicjak:J 
,,na nowo" spolccze11stwu polskiemu postać zasłużonego człowieka morza, 
naczelnego dowódcę floty wojennej, który przeniesiony 10 lipca 1950 roku 
w stan spoczynku przebywał poza Wy brze.i.em, z dala od ukochanego 
morza. Publikacja ta stanowiła czqść składową dłuższego cyklu artyku
łów, w których autor prezentował najwybitniejszych naszych współczes
nych pisarzy marynistów. Steyer znalazł się tu obok Michała Leszczyń
skiego, Jana Papugi, Jerzego B. Rychli11skiego, Stanisława M. Salińskie
go i Janusza Stępowskiego. Było więc to wówczas „przypomnienie'' bar
dzo istotne. Ciekawie przedstawia postać pisarza~marynarza Pertek w 
przedmowach do kolejnych wydań książki Samotn?J póhoysep, a zwłasz
cza do wydania trzeciego z 1983 roku. W Zakładzie Historii Literatury 
i Kultury Pomorza XIX i XX wieku Uniwersytetu Gdmiskiego w rok!l 
1980 napisana została pod kierunkiem profesora dr. Andrzeja Bukow
skiego praca magisterska poświ~cona twórczości literackiej Steyera2

• 

Istotny jest też fakt, że nazwisko to odnotowane zostało w najnowszym 
przewodniku encyklopedycznym literatury polskiej3. 

Reasumując uwagi na temat literatury przedmiotowej, należy pod
kreślić, że wszystkie publikacje, poza pracą magisterską i przewodni
kiem, akcentują głównie fakty i wydarzenia przedstawiające Steyera 
jako aktywnego, zasłużonego marynarza. Uwzgh~clniając ten stan rzeczy, 
przy omawianiu sylwetki pisarza w niniejszym artykule podkreślać lY:
dzicmy te fakty biografii, które warunkują, określają, wzgl~dnie w ja
kikolwiek sposób łączą się z jego pisarstwem. 

Steyer należy do grona zasłużonych polskich marynarzy-pisarzy, 
którzy tworzyli od podstaw polską marynarkq i równo<.:ześnie polsk::i, 
uutentyczną literaturę marynistyczną XX wicku. Jest przedstawicielem 
pierwszego pokolcni:1 polskich marynarzy, którzy pisząe na znane im · 
Ż .racji zawodu tematy morskie z pełną świi..ldoimo.ściq i dużym zuangużo
waniem, jako najLar<lziej do tego uprawnieni - au'.:-:ntyczni ludzie rno
.rza, włączyli si<; w ogólnonarodowy nurt kształtowania morskiej świa

dmności polskiego spoleczer'1stwa. 
Włodzimierz Steycr, urod:wny w 18!J2 roku w Montrealu, w rudzi-

nic pobkiej, która wyjechała tam w edu załatwieniu spraw .spadkowych, 
należał do pokolenia „pisz~icych marynarzy", którzy .szlify marynar~kie 
,zmuszeni byli zdobywać pod obcymi banderami. Oliccrem rosyjskiej 
marynarki wojennej został Steyer po ukończeniu Morskiego Korpusu 
w L'ctcrsburgu już w 1913 roku. Z morzem zciknql sic; jeszc:ze wc:zcś-

nicj, bo w 1 BOS roku, kiedy to jako gimnazjalista na pokbdzic żaglo
wego okrQtu szkolnego odbył transoccanic:zny rejs z Kanady przez 
Australię do Wysp Alandzkich na Bałtyku. Pierwsza wojna światowa 

2 E. Pierzynowska, Sylwetka literacka Brunona D:::imic.::a (Wloclzimierza Steye
ra). Gdańsk 1980 (UG, muszyno,pis pracy rn~igistersk iej). 

3 A. Bukowski, Steyer Wloclzimierz [w:] Literatura J)olska J>r:::ewoclnik cncyklo-
1Jcdyczny, t. JI. Warnzuwa 1985, s. 402. 



zastała go na pokładzie krążownika „Askold", wchodzącego w skład ro
syjskiej floty wojennej Dalekiego Wschodu_, gdzie pełnił funkcję oficera. 
z chwilą, gdy Polska odzyskała niepodległość, Steyer podobnie jak setki 
polskich oficerów służących w marynarkach państw zaborczych wrócił 

natychmiast do kraju. O cz~sach tych tak potem pisał: 

Gdy w ipienvszych miesiącach 1919 roku marynarz wracał ze służby pod obcą 

bandeq, nie st8wiał jeszcze zbyt pewnych kroków w odzyskanej Ojczyźnie. 
D(Jwcip, kolportowany przez kuwiarnianych politykóvv stolicy o grnnicacll „wer

salskiej" Polski, a zwłaszcza tej północnej, najbardziej mu bliskiej, zapewniający, 

ie na północy może morze może nie", doskwierał mu zjadliwie. 
A jeż~ii dostqpu do morza 'nie wywalczymy? Cóż wtedy robić z niepotrzebną niko

mu wiedzą nabytq w obcych szkołach i z doświadczeniem \V pływaniu nu obcych 

okrqtach? Przemienić się w flisactwo wiślane lub orylshvo narewskie? Było to 

trochq za mało jeżeli chodzi o ambicje i pbny życiowe młodych, pełnych zapału 

i inicjatywy oficerów4• 

A do nich należał także Steyer. Na szCZGSClC wątpliwości te zostały 

szybko rozwiane. Steyer do czynnej służby jako kapitan marynarki przy
jęty został jeszcze w 1919 roku. Objął stanowisko zastępcy komendanta 
portu wojennego w Modlinie, gdzie natychmiast rozpoczQto przygotowa
nia do objqcia wybrzeża i szkolenia marynarzy wracających do kraju, 
którzy zgłaszali się do mor*iej służby. W roku następnym Steyer był 
dowódcą III Batalionu Morskiego, w ro.ku 1921 - kierownikiem nauk 
Tymczasowych Kursów Instruktorskich dla Oficerów Marynarki Wo
jennej w Toruniu, potem znowu wrócił do floty (dowodził kanonierką 

OHP „Komendant Piłsudski", a także całym Dywizjonem Cwiczebnyrn):;. 

Był w nowo powstającej marynarce polskiej postacią czynną. Jako wy
bitnemu specjaliście morskiemu powierzano mu odpowiedzialne zadania, 
funkcje i stanowiska. Interesujc1ce jest to, że Steyer należał do tych 
oficerów, którzy swą fachową wiedzę pragnęli przekazać innym w spo
sób praktyczny i teoretyczny. Szkolił marynarzy bezpośrednio - na 
kursach i pokładach okrętów, i pośrednio - publikując na łamach ró~-
nych pism artykuły ~pecjalistyczne na tematy morskie. Pierwsze z nicJ1 
ukazały się już w 1922 roku w „Przeglądzie Gospodarczym" i „Żegla
rzu Polskim". Pisał dużo. Wiedzq swą starał się przekazywać natych
miast. W 1925 roku w bazie marynarki francuskiej w Tulonie przeszedł 
kurs oficerów artylerii morskiej, a już w roku 1926 na tematy z tej 
dziedziny pisał w „Przeglądzie Artyleryjskim". 

W 1926 roku debiutował Steyer jako literat. Na łamach „Naokoło 
Świata" opublikował pod pseudonimem Brunona Dzimicza pierwsze opo-

4 W. Steyer, Z dziejów polskiej r,wrynarki wojennej w lalach 1919-1939. Od
biór okrętów. ,,Wojskowy Przegląd Historyczny" 1960, nr 3, s. 237. 

5 Informacje biograficzne prezentujące sylwetkę Steyera jako marynarza po
dajG ogólnie. Należy je porównać z ,pracą Cz. Ciesielskiego oraz Przedmowami 
.J. Pertka do trzech kolejnych .wyd<tń Samotneoo półwyspu (Pozna!'1 1957, 1969 
1983). ' 
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wiadanie wojenno-morskie~. Opowiadanie to wejdzie potem w skład wie".... 
lokrotnie wznawianej w dwudziestoleciu głośnej jego książki Samotnu 
krążownik. Po raz pierwszy została ona opublikowana, co wydaje się 

sprawą interesującą, na łamach specjalistycznego, absolut..11ie nie lite
rackiego „Przeglądu Morskiego" - miesięcznika marynarki wojennej 
wydawanego wówczas przez SZJkołę Podchorążych Marynarki Wojennej 
w Toruniu. Publikował ją tam Steyer w latach i932-1934 pod pseudo
nimem Brunona Dzimicza7

• W zasadzie w dwudziestoleciu wszystkie lite
rackie teksty drukował pod pseudonimem. Debiutancki tekst powieścio
wy Steyera ukazał się w piśmie, w którym pisarz opublikował najwięcej 
artykułów fachowych. Związał się z „Przeglądem Morskim" już od 
pierwszego numeru (od grudnia 1928 roku), w którym pisał o historii 
ORP „Bałtyk". W roku 1929 artykuły specjalistyczne Steyera odnajdu
jemy w każdym numerze, a w niektórych (np. w drugim i dwunastym) 
nawet po dwa. W latach aiast~pnych publikował dużo także na łamach 
innych czasopism, takich, jak np.: ,,Gazeta Polska", ,,Tygodnik Ilustro
wany", ,,Polska Zbrojna", ,,Szkwał", ,,Torpeda", ale nadal był stałym 

i bardzo aktywnym autorem ,,Przeglądu Morskiego". Przez sześć lat 
(od 1929 do 1935 roku) pełnił w nim funkcje; redaktora. 

Praca pisarska stała się dla Steyera nową świadomie przyjętą rolą 
społeczną. Lektura „Przeglądu Morskiego" pozwala zauważyć, że wszy
stkie drukowane tu artykuły specjalistyczne do 1930 roku, a było ich 
kilkadziesiąt, podpisywał Steyer prawdziwym nazwiskiem i zawsze z do
datkowym uzupełnieniem komandor porucznik lub podporucznik. 
W świadomości czytelnika autor ten był przede wszystkim fachowcem, 
marynarzem. Prezentował się też dziP,ki znajomości języków obcych ja
ko specjalista referujący lub omawiający obcą fachową literaturę mor
ską8 . . 

I oto w 1930 roku na łamach „Przeglądu Morskiego" ukazały się 

dwa, drukowane w kolejnych ·numerach artykuły specjalistyczne pod
pisane pseudonimem B. Dzimicz. Pierwszy pt. Komrenanse morskie. Sa
luty, z podtytułem Z notatnika byłego oficera flagowego (nr 21) i drugi 
pt. Zasady indywidualnego szkolenia artylerii w angielskiej maryriarC'e 

wojennej (nr 22) - co mogło być dla czytelnika pewnym zaskoczeniem. 
Odczytujemy to jednak jako świadome działanie twórcy, pewien chwyt 
wprowadwny przez wzgląd na odbiorcę. Zakładamy, że Dzimicza zna 
czytelnik z „Naokoło Swiata" (gdzie publikował w 1926 i 1927 roku) 
jako autora opowiadań literackich. Teraz zaprezentował się Dzimicz od
biorcy jako oficer marynarki, piszący na ważne, bardzo konkretne te-

• B. Dzamicz, Przestroga wschodzącego słońca. ,,Naokoło świata'' 1926, nr 28, 
s. 161-167. 

7 B. Dzimicz, Samotny krążownik. ,,Przegląd Morski" 1932, nr 47 /-18-50/51; 
1~33, nr 52-57; 1934, nr 58-61. 

11 Zob. np.: Kdor. ppor. W. Steyer, Odporność okrętu na uazy. (Wyciągi :: fa
chowej literatury amerl,lkańskiej). ,,Przegl,1d Morski" 1929, nr 3, s. 53-57. 
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maty morskie na podstawie własnych zawodowych doświadczeń. Wspo

mniany artykuł stał się przez to w odbiorze tekstem bardziej wiarygod

nym w odniesieniu do prezentowanych w nim ,,prawd morskich". 

Drugi artykuł podpisany pŚeudonimem jest tekstem wybitnie spe

cjalistycznym. Już swym tytułem sugeruje, że autorem jego był specja

lista morskiej a,rtylerii. W kontekście wcześniej tu drukowanych licz

nych artykułów komandora Steyera czytelnik bez trudu rozpoznaje po

dobieństwo piór. Oba te artykuły, opublikowane pod pseudonimem, trak

tujemy jako sygnał informujący czytelnika o tym, że pisarz moirski -
Brunon Dzimicz jest też marynarzem, profesjonalistą posiadającym głę

boką autentyczną wiedzq o morzu. Wkrótce fachowiec morski Dzimicl 

opublikował w tym czasopiśmie swą powieść osnutą wokół wojennych 

przeżyć ze służby na pokładzie krążownika „Askold". Parę numerów 

wcześniej ponownie ukazał się specjahstyczny artykuł ·pt. Możliwości 

współpracy Lotnictu:a morskiego z łodziami pod wodnymi podpisany pseu

donimem (1932, nr 42-43). Chodziło więc o pośrednie zapewnienie czy

telnika, że przedstawione w powieści wydarzenia są autentyczne, osnute 

wokół własnych przeżyć i doświadczeń marynarza. • 

Autentyzm w dwudziestoleciu stał się nową formą społeczną obo- 0 

wiązującą morskich pisarzy i czytelników polskiej literatury maryni

stycznej. Świadom tego był 'również Steye-r. Omówiony wyżej przykład 

ilustruje, jak świadomość tę manifestował pisarz-marynarz na płaszczyź

nie świadomości społecznej. Pisanie dla Steyera i całego środowiska mor
skich pisarzy, wywodzących się z grona autentycznych ludzi morza, było 

pewnego rodzaju „posłannictwem", narzuconym przez ówcze:sną polsb1 

sytuację historyczm1 i gospodarczo-społeczną. Dlatego specjalistyczny 
„Przeglqd Morski" czytany był powszechnie nie tylko przez oficerów 

floty, ale także oficerów lotnictwa i kawalerii oraz przez szerokie cy

wilne kręgi czytelników: przez pracowników naukowych, technicznych, 

przez młodzież akademicką i innych~. Powszechny „głód wiedzy" o mo
rzu w oczekiwaniach odbiorcy miały zaspokajać przede wszystkim teksty 

ludzi morza. Istniało ogromne zapotrzebowanie społeczne na morską li

teraturę autentyczną, na literaturę autobiograficzną. Domagały się tego 
wydawnictwa i redakcje pism, postulowały instytucje, organizacje i sto
warzyszenia10, zwłaszcza te pracujące na rzecz „Polski morskiej". 

Do realizacji tych historyczno-społecznych zadm1, podobnie jak wielu 

,,piszących marynarzy", włączył się także bardzo aktywnie Steyer. Wy

dał on w dwudziestoleciu, wykorzystując własne doświadczenia życiowe 

i wiedzę zawodową, poza ogromną ilością artykułów fachowych, aż trzy 

książki beletrystyczne: Samotny krqżou.:nik, Skaza marynarska i Es-

g Por. J. Ginsbert, Nieco o piśmiennictwie wojcnnomorskim. ,,Przegląd Morski" 
1937, nr 100, s. 569. 

10 Zob. np.: Od redakcji. ,,Morze" 1926, nr 12, s. 8 i Ku morz11.. ,,Fale'' 1927, 
nr 8, s. 1-2. 
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kadra niescalona11
• Pierwsza z nich w ciągu pięciu lat (od 1932 do 

1937 roku) drukowana była aż czterokrotnie. Ukazały się dwa wydania 
książkowe (w 1934 i 1936 roku) oraz dwa odcinkowe na łamach czaso
pism: w omawianym wyżej „Przeglądzie Morskim" (1932-1934) oraz 
w 1937 roku w gdyńskiej „Torpedzie" 12

• Należy dodać, że ponadto po
jedyncze fragmenty tej książki drukowane były także w innych pismach 
kilka lat wcześniej 13 • 

Jerzy Pertek twierdzi, iż Samotny krążownik „bez żadnej przesady 
można [ ... ] nazwać największym polskim bestsellerem marynistycznym 
owych lat"14

• Nie umniejszając w niczym niezaprzeczalnych wartości tej 
pozycji i ,podzielając spostrzeżenia Pertka o wyjątkowej sytuacji odbio
ru, jaką zdobył w dwudziestoleciu Samotny krążownik, pragniemy je
dynie zaznaczyć, że fakt jego wielokrotnego wydania w ówczesnej pol
skiej literaturze marynistycznej nie był zdarzeniem odosobnionym. Po
dobnie szeroką aprobatę czytelników i wydawców znalazły utwory in
nych ludzi morza, np.: T. Dębickiego Z dziennika marynarza. Na pokła
dzie „Lwowa" z Gdańska do Rio de Janeiro i z powrotem - dwa wy
dania, M. Zaruskiego Na morzach dalekich. Kartki z pcrniiętnika mary

narza Polaka - trzy, a B. Pawłowicza Franck na szerokim świecie -
aż cztery, wszystkie książkowe 15 • Sytuacja taka była niewątpliwie apro
batą indywidualnego talentu pisarza, ale też uznaniem dla treści i pro
blemów, jakie teksty te przekazywały czytelnikowi. 

Samotny krążou;n'ik jest interesującym literackim dokumentem, nie
przeciętnie (jak na owe czasy), bo autentycznie i jednocześnie bardzo 
malarsko kreślącym morskie obrazy wojenne. J cm powieścią morską, zbe
letryzowanym tekstem, w którym nie ma fikcji, w którym słownictwo, 
fakty, zdarzenia i osoby są autentyczne - prawdziwie morskie. Tak też. 

.utwór ten był wówczas odbierany. Jego autentyzm był w odbiorze war
tością pierwszoplanową. W recenzji z 1937 roku czytamy: 

W ksic1żce tej nie ma nic ,z l~du, całość dzieje się na morzu. Wszystko to są bez
pośrednie odbicia autentycznych przeżyć morskich, opowiedzianych przez byłego 

oficera samotnego krążownika rosyjskiego „Askold" [ ... ]. Autentyczny marynizm 
książki o :specjalnym, indywidualnym stylu, piękno opisów, wysokie poczucie ru
basznego humoru autora - obok jednak nieco wadliwej konstrukcji - oto cechy 
po\vieści Dz i mi cza 16• 

11 B. Dzimicz, Samotny krążownik. Powieść , Warszawa 193,1; Skaza marynanka. 
Warsza\va 1937; Eskadra niescalona. Warszawa 1939. 

12 „Torpeda" 1937. nr 7, 8, 11-17, 20 i 23, s. 7. 
. 

1
~ Np.: B. Dzimicz, Przestroga wschodzącego słońca ... ; Na cudzych okrętach. Pocl-

bzeguniarze. ,,Naokoło Swiata" 1927, nr 41, s. 115-124. • 
14 J. Pertek. Przedmowa [do:] W. Steyer, Samotny półwysep. Poznań 1983, 

s. 8. 
15 T. Dębicki, Z dziennika marynarza - 1923 i 1934; M. Zaruski Na mo

r::ach ... - 1920, 1923 i 1929; B. PawlO'Wlicz. Franek ... - 1928, 1935, 1938 i '1939. 
16 (z.j.) [J. Stępowski], Bruno Dzimicz, Samotny krążownik. Powieść. ,,Morze" 

1937, nr 1, s. 34. 
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Podobnie oceniane były wszystkie pozostałe teksty Steyera, i to 

zarówno te wydane przed drugą wojną światową, jak i te, które ukazały 

się już w Polsce Ludowej. Po 1939 roku wydał dwie zbelctryzowan2 

książki morskie. W .roku 1947 w Poznańskim Wydawnictwie Zachodnim 

w serii „Życie i Przygoda" powieść dla młodzieży Przygody mata Mo

reli i dziesięć lat później - Samotny półwysep, powieść, która podobnie 

jak przedwojenny Samotny krążownik zyskała dużą popularność. Tekst 

ten dotąd ukazał się w trzech wydaniach książkowych, przy ciągle wzra-· 

stającym nakładzie: wydanie pierwsze - 15 tysięcy, wydanie drugie ---

20 tysięcy i trzecie - 30 tysięcy egzemplarzy. Recenzje tych książek, 

tak jak i książek wydanych przed wojną, podkreślają głównie ich auten

tyzm. Recenzent „Stolicy" pisząc o Samotnym półwyspie stwierdzał: 

Wspomnieniu Wlndzimierza Steyera mają wartość autentyku i dokumentu, mówiq 

o sprawach wielkich i tragicznych w sposób pozbawiony patosu - prosty -

a tym bardziej przejmuj4cy. Autor nie zapomina o żadnym szczególe, opowiada 

o rzeczach ważnych i mniej ważnych, o chwilach grozy i o nielicznych momentach 

ri.ldosnych czy wr~cz humorystycznych, i wszystko to składa się na prawdziwy 

obraz wydarze1'i 17• 

Podobnie pisał, wyrazaJc-lc, jak sam zaznaczc1, powszechne odczucia pol

skiego społeczeństwa, autor przedmowy do Sanwtnego półwyspu: 

MyślG, że nic będzie przcscJ.dy w shvicrdzeniu, iż na ukazanie się tej książki cze

kało z niccierpliwościq bardzo wielu ludzi. Czekali wszyscy, którym drogie są 

tradycje bojowe polskiego żołnierza i marynarza, wszyscy, którzy boleśnie prze

żywali tragedię odległego dziś już latami, ale jakże bliskiego w pamięci września, 

i 1w ogóle wszyscy, których serca są czułe na wszelkie sprawy dotyczące dziejów 

i rozwoju Polski na morzu. 
Do brze, że ukazuje siq ta książka, pierwsza i miejmy nadzieję nie ostatnia, po

~wif;conć.l wspomnieniom z obrouy Wybrzeża 1939 roku 18. 

Najczęściej i najdobitniej w recenzjach podkreślaną wartością Przygód 
matu Moreli był również autentyzm: 

Bć.lrdzo indywidualna swoistość i lekkość stylu, a ponadto bezpośredniość ci. zwięzłość 

to jeszcze nie główne zalety om,nvianych opowieści. Z Pr::.ygód mata Moreli prze

bija ponadto rzadka i stanowiąca dopiero o specjalnej i istotnej ich wartości ce

cha - wyczuwa si(;, że pisał, n raczej spisywał je marynarz, świadczy o tym pure; 

dziesi,1tkóv..' ,,murowanych" i nie podlegaj<\cych dyskusji prawd i zasad marynar

skich, które przy okazji przeważnie prawdziwych opowiadań, przesączają siq 

w krótkich ubocznych wypowiedziach autora 19• 

O społecznym zapotrzebowaniu i dużej popularności tekstów Steyera 

świadczy fakt drukowania pojedynczych bądź ułożonych w dłuższe cykle 

fragmentów książek na lamach różnych czasopism, jak np.: ,,Bandera" 

17 Ocl redakcji. ,,Stolica" 1957, nr 35, s. 14. 
18 J. Pertek, Przedmowa [do:] Samotny półwysep. Poznai'1 1957, s. 5. 
19 N., nruno D:::imicz, Przyoocly niata Moreli ,,Marynarz Polskii" 1947, nr 28, 

s. 18. 
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' . czy ,,Marynarz Polski"20
• Utwory te drukowały także pisma nie spec ja· 

Lizujące się w tematyce morskiej, np. ,,Stolica"11
• Podkreślić należy, że 

te pojedynczo publikowane opowiadania były w zasadzie „jaskółkami" 

zapowiadającymi ukazanie się książki. 
Steyer w czasie drugiej wojny światowej, jako dowódca (od 1938 ro

ku) Rejonu Umocnionego Hel, brał udział w trzydzieści dwa dni trwa
jącej obronie półwyspu, obronie, która dzięki postawie polskich mary
narzy i żołnierzy, w tym także dowódcy, przeszła na trwałe do historii. 
Lata wojny spędził w obozach jenieckich w Woldenbergu i Lubece. Po 
jej zakończeniu, podobnie jak i po pierwszej, wrócił natychmiast do kn.
ju i znowu włączył sic; czynnie do organizowania marynarki wojennej. 
Już we wrześniu 1945 roku objął we flocie odpowiedzialne funkcje i w

cząl pisać. W ,,Gazecie Morskiej", jeszcze w 1945 roku, opublikował jako 
doświadczony specjalista artykuł poświęcony zagadnieniom obronnośd 
półwyspu22 . Był nadal autorem artykułów fachowych, pisał np. na pod
stawie własnych obserwacji na temat rozwoju myśli morskiej w Polsce 
przed wojną i po jej zakończeniu23 • 

Istotnym wydarzeniem w powojennej pisarskieJ działalności Steyeru 
była przedmowa do wielokrotnie wznawianej książki Jerzego Pe,rtka 
Wielkie dni malej floty, której pierwsze wydanie ukazało się w 1946 ro
ku. 

Po drugiej wojnie zajął się Steyer nową formą działalności pisar
skiej. W jego dorobku twórczym pojawiły się liczne tłumaczenia prac 
rosyjskich - morskich szkiców i wspomnień ba.rdzo znanych autorów, 
zasłużonych marynarzy, takich, jak np. I. Isakow czy A. Kryłow. Zain
teresowanie to wynika niejako z nowych obowiązków i funkcji, jakie 
przyszło pełnić StE~yerowi. Był on bowiem szefem Polskiej Misji Mor
skiej w Moskwie, gdzie zajmował się przejmowaniem okrętów od Floty 
Radzieckiej. Początkowo tłumaczenia te sygnował prawdziwym nazwi
skiem'\ zaś od 1950 roku podpisywał je. pseudonimem Dzimiczu. Tak 
więc nawet w okresie, gdy jako kontradmirał w stanie spoczynku prze
bywał poza Wybrzeżem, w odległej Ostrołęce, sprawy mo.rza były mu 
nadal bardzo bliskie. Tłumaczone przez niego książki morskie autorów 
rosyjskich ukazywały ,się w latach 1950, 1951 i 1954, niektóre z nich 

20 Zob. np.: ,,Bandera" 19S7, nr 25, s. 9; ,,Marynarz Polski" 1947, nry 11-14 
i 24-27. 

11 W. Steyer. [Fragmenty z książki Samotny półwysep] . . ,Stolica" 1957, nry 35-
-38. 

u W. Steyer, Zagadnienia obronności wąskiego pólwys]Yli. ,,Gazeta Morska" 
19·15, nr 30, s. 3. 

u W. Steycr, Ro::jaśniony widnokrąg niyśli morskiej. ,,Przeglc1d Morski" 1947, 
nr 1, s. 126. 

. u_ ~ob. ~p.: Admirał floty I. S. Isakow, Marynarka wojenna w ZSRR w wojnie 
OJczyznianeJ. Autoryzowany przekład kontradmirała W. Steyera .. ,Przegląd Morski" 
1947, nr 1, s. 25-36 i nr 2. s. 3-9. 

15 Zob. np.: I. S. Isakow, Marynarka u:ojenna ZSRR w okresie Wielkiej Wojnu 
Narodowej. Przekład autoryzowany B. Dzimicza, Warszawa 1950; A. Kryłow. Wybór 
proc. Tłumaczył z rosyjskiego B. Dzimicz. Warszawa 1951. 
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nawet w dwóch wydaniach. W tym czasie nie drukował beletrystyki, 

ale jak twierdzi Pertek26
, napisał wówczas dwie ważne prace: powieść 

pt. Samotny półwysep (o obronie Helu) i wspomnienia dotyczące czasów 

miGdzywojennych pt. Z dziejóv_, polskiej marynarki u:ojennej w Iatach 

1919-1939. Odbiór okrętów, drukowane w roku 1960. W zasadzie Sa

motny pówysep, tak jak i wspomnienia, też ukazał się pośmiertnie. Autor 

widział tylko okładkę drukującego się jeszcze tekstu. Powieść ta jest 

pierwszą książką Steyera, która wydana została pod prawdziwym na

zwiskiem, podobno za usilną namową wydawcy, pozycją wybitnego 

obrońcy Helu chciano bowiem podkreślić osiemnastą rocznicę wybuchu 

wojny27
• Należy zaznaczyć, że wiele opowiadań korespondujących bardzo 

z tematyką tej powieści drukował Steyer pod pseudonimem już w 

1947 roku, np. na łamach „Marynarza Polskiego" w cyklu Fragment31 

z paniiętnika. Hel nadal walczy i „Polski Zachodniej" z podtytułem Z obro

ny Wybrzeża 1939 roku28
• Pomysł i potrzeba spisania i przekazania po

tomnym bolesnych wsponmicń z tamtych lat zrodził się więc zna-czni.c 

wcześniej. 

Po raz trzeci Steyer na Wybrzeże powrócił w roku 1956 i znowu 

podjął aktywną działalność społeczną jako członek Rady Nac.zelnej 

Związku Oficerów Rezerwy i delegat Ministersrtwa Obrony Narodorwcj 

do spraw oficerów rezerwy w województwie gdańskim, natychmiast za

czął też publikować wspomnienia. Już we wrześniowym numerze, ,,Ziemi 

i Morza" wydrukował, jako Dzimicz, fragment Samotnego półwyspu',. 

W ko1ejnym numerze tego pisma pojawiła się propozycja, aby jak naj

szybciej wznowić wydania jego dwóch książek przedwojennych: Samot

nego krążo,wnika i Eskadry niescalonej3°. Była to potrzeba istotnie pil

na - zwłaszcza, że z zawieruchy wojennej nie ocalał podobno ani jeden 

egzemplarz Eskadry... Wznowień przedwojennych książek Steyera do

tąd nie było. Z fragmentami Eskadry ... , tak jak i pozostałych jego ksią

żek, zapoznać się możemy poprzez lekturę czasopism. Wiek~ fragmen

tów tej ostatniej drukowała np. gdy11ska „Torpeda" w 1936 roku' 1
• Rze

czywistość przedstawiorn1 tekstów Steyera zamykają, jak klamrą - dwi~ 

wojny światowe'. 
Samotny krążownik opowiada o wydarzeniach pierwszej wojny świa

towej, a konkretnie od wiosny 1914 roku do końca roku 1915. Dalszym 

ciągiem jest Eskadra ... - powieść prezentująca wydarzenia wojenne ro-

28 Zob .. J. Pcrtek, J>rzeclnwwa [do:] W. Stcyer, Samotny półwysep. Poznaó. 1969, 
s. 12. 

27 Ibidem, s~ 1:3 i 17 
28 Zob.: B. D7:imicz, llcl naclal walczy, ,,Marynarz Polski" 19!-7, nry 24-27; 

B. Dzimicz, A dzieH 1czę ma modre oczęta (Z obrony Wybrzeża w 1939 roku). ,,Pol
ska Zachodnia'' 19·17, nr 26/27, s. 7. 

' 9 Zob. ,.Ziemia i Morze" 1956, nr 18, s. 6. 
ao J. Pertek, .les::.cze o kłopotach z marynistyka,. ,,Ziemia i Morze" 1956, nr 19, 

s. 5. 
11 B. Dzimicz. [Fragmenty powieści Eskadra niescalona]. ,,Torpeda'' 1936, nr 26, 

27, 30, 31, 33, 34. 
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ku 1916. Wspomnienia z koó.cowego okresu pierwszej wojny zamierza: 
przedstawić Steyer w trzeciej książce, która miała nosić tytuł Przez m0-

rza i oceany. Niestety tej książki nie napisał. W realizowaniu zamierze
nia przeszkodził wybuch drugiej wojny światowej32 • Wspomnienia z lat 
międzywojennych, poczynając od 1919 roku, opub1ikował w obszernej, 
drukowanej w dwóch czqściach na łamach „Wojskowego Przeglądu Hi
storycznego" pracy pt. Z dziejów polskiej nwrynCJ.,rki wojennej w latac/1 
1919-1939. Druga wojna światowa - obrona IIelu - jest przedmiotem 
literackiego opisu w Samotnym półwyspie. 

Zasadniczy obraz morskiej rzeczywistości lat 1914-1939, utrwalony 
przez Steyera z ogromną pasją, znacząco uzupełniają drobne teksty dru
kowane w czasopismach, które nie weszły do wydań książkowych33 orał 

dwie książki: Skaza marynarska i Przygody mata Moreli. W tej ostat
niej końcowy fragment tekstu zapov;iada i to z dużym entuzjazmem no
wą rzeczywistość powojenną. Marynarze po drugiej wojnic wracają do 
kraju „starym kursem - na Gdynitt, a bohater tytułowy - Morela 
zakasał rękawy i znczął pracę wśród mi,n nu trójkącie Westcrp!utte - 
IIel - Oksywie ... ,,Ludzie, kadłub i motor pracowały bez wytchnienia. 
Ileż cennego sprzętu uchronili dln odradzająceJ siG Marynarki Wojer:
nej"a4_ 

Sytuacja ta pozwala przypuszczać, że otrzymalibyśmy dalsze utwo
ry Steyera przedstawiające najnowsze dzieje odradzającej się marynarki 
i jego własne losy, 'gdyby nie wczesna śmierć. Zmarł 15 listopada 
1957 roku. Zwiastunem naszych przypuszczeń może być artykuł pt. Roz
jaśniony widnokrąg myśli morskiej, w którym zestawia i porównuje ze 
sobą dwa powojenne momenty odradzania się polskiej marynarki. 

Wszystkie wspomnienia Steyern są ciekawymi, posiadającymi wyrn:~
ne indywidualne pic.;tno formami wypowiedzi o dokładnie okreś~onej cza- · 
rnwo, prze~:trzennic i historycznie rzeczywistości. O świecie tym opowia
du, wspominając własne przeżycia i doświadczenia bDhater należący eh 
przedstawianej rzeczywistości i ,równocześnie pdniqcy w tekście funk
cję narratora-autora, który zna wydarzenia późniejsze, a świat przed
stawiony kreuje z wyraźnego dystansu. Świat przcdc;tawiony wiąże si(~ 

ściśle z osobą autora, z jego osobistymi realnymi doświadczeniami, któr<.:! 
odpowiednio uporządkowane stanowią zasadniczy budulec ~wiata lite
rackiego. Jest to jednak w każdym przypadku osobista interpretacja tych 
zdarzeń i faktów, a nie proste, sprawozdawcze ich opisanie. Historia w 
tekstach Steyera połączona jest nierozerwalnie z anegdotą - to spra
wia, że barwne, codzienne marynarskie życie bohatera, względnie załog; 
jest w sposób dyskretny, ale zdecydowany podporządkowane zawsze 
określonym prawom danego okresu. W jego utworach rysuje się wyra.,-

32 Podaję za: J. Pertek, Przedmowa [do:] \V. Steyer, Samotny pólwusep. Poznar'l 
1969, s. 9. 
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31 Np.: B. Dzimicz, Nieuchwytna -pomarańcza. ,,Bandera" 19:'57, nr 30, s. 11. 
34 B. Dzimicz, Przygody mata Moreli. Pozna11 19'17, s. 80. 



na opozycja p01niędzy tym, co polskie i obce oraz tyrn, co morskie i lą

dowe. Morze daje poczucie wolności i siły. Służba morska jest znako

mitą szkolą życia; wyrabiającą karnośc i zdyscyplinowanie, jest wicllq 

próbą charakterów, porządkujqcą osobowość człowieka. 

Steyer uczy i wychowuje gawędząc. W orowiadaniach jego domi

nuje guwęda, jej elementy ujawniają się wyraźnie w języku i kompo

zycji całości. Teksty Steyera charakteryzują si~ przy tym nież"wyklym 
humorem. Jest on twórcą, który potrafi połączyć humor postaci, sy

tuacji i zdarzeń z humorem językowym. Opowieści te charakteryzuje 

duża informacyjność i „fachowosć'', dokumentują one morskie bohater

stwo, naszą tradycję morską, uczą pozytywnej, obiektywnej „prawdy 

morskiej". Autobiograficzne teksty Steyera tworzone są nie z myślą 

o przeżyciach indywidualnych, ale o przeżyciach określonego zbiorowi

ska. Autora interesuje los załogi, los pokolenia, los floty i dlatego wśród 

autobiograficznych informacji wynikających z tekstu odnajdujemy te, 

które indywidualizują narratora nie jako pisarza, ale zawsze jako ma

rynarza, Polaku clziała.kcego w określonym świecie. Jest \Vit;:c nim ko

mandor, oficer, dowódcu lub szczery entuzJasta Polski rnorskiE.'j. PiE-ttno 

marynarskiej profesji jest znacz<-]_cq osobliwoć;cią tekst<'>w Stcycrn. 

Przemierzaj,1c Archipelag po nn, drugi, z,.H.:zynaliśmy rozumieć jego surowe ska

liste pi(;kno. Tu dopiero zrozumieć można potrzebę morza dla wydobycia na, wierzch 

kpszych wartości każdej społeczności ludzkiej. Myśl błyskawicznie obejmowała 

pochodnq głodu ziemi, dążność do \vładztwa morskiego [ ... ]. 

Dlaczego nic wszystkie narody majq we krwi zrozumienie morza? Czyżby dld

tc-go, że są wilki i psy domowe? A psia krew lubi trzymać się prJdwórza i nie 

nqcą jej dalekie horyzonty. 
Jeśli nie mu ,vłusnych okrc;tćnv, to trzcbć1 wyzyskać ten blady uśmiech losu 

i chociażby na cudzych zahartować sobie 11,1 przyszłość wilcze g<lrcllo morskie 

i wyostrzyć zęby. 

\Vi<;kszoś(· z 11,1s mimo, że z,ipr,nvt; nwrsk,1 prze.szla na ,,cudzym okręcie'' n ie 

1;;il)rala zamilov,:ania do roli kuudla podwr'Jrzowego przy brnmicJ5. 

Uczestniczył Steycr czynme do ostatnich dni swego życia w świa

domie planowanym i organizowanym procesie tworzenia morskiej go

spodarki i morskiej świadomości narodu. Jego trudne i nndzwyczaj prc.1-

cowite życie toczyło siq pewnymi powtarzającymi siq cyklami. Pierw

sza wojna światowa - tułaczka po obcych morzach, życie na obczyźnie, 

potem powrót do odzyskanej ojczyzny, wytężona praca, nowe nadzieje 

i rozczarowania, znowu wojna i znowu obczyzna - niewola, kolejny 

powrót, kolejny początek i kolejne zawody, rok 1950 - odej.~cie „w stan 

spoczynku" i znowu po latach powtórny pow:rót na Wybrzeże, ponow

ne nadzieJe i praca. Zaczynał zawsze z tą samą sił4, ufnością i nadzie

ją, bo mówiąc słowami jego tekstów „ był przecież przez morze skaża-

:i5 B. Dzimicz, ,5amotny krążownik, Warszawa 1936, s. 155-1:56. 
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ny", bo „są tacy co już rodzą się ze skazą na sercu,, zudraśnif.;ci trój- , 
1ębem Neptuna. Takiego nic nie usidli. Chyba sieć rybacka, ale już jako 
:opielca"8

". Do nich należał właśnie pisarz morski, kcmtradmiral Wło
dzimierz Steyer. 

36 B. Dzimjcz, Skaza marynarska, s. :39 i ;32-3:~ . 



Jan K.ordel 

JANUSZ STĘPOWSKI - ZAPOMNIANY LITERAT 

I DZIENNIKARZ WYBRZEŻA GDAŃSKIEGO 

W m11110nym czterdziestoleciu przez nasze Wybrzeże przewinęło 

się wielu twórców kultury, dziennikarzy i literatów, którzy wnieśli swo

ją cegiełkę do znaczącego dziś w Polsce gmachu kultury regionu nad

morskiego, zostawili tu swój ślad . .J cdnym z ludzi zasłużonych dla tej 

zierni, a przecież prawie dziś nieznanym, był Janusz Stępowski. 

Janusz Władysław Stępowski (a właściwie Jan; Janusz to imi~ 

literackie) urodził się 27 grudnia 1900 roku w Krakowie jako najmłod

szy syn znanego aktora Leona Stępowskiego i Anny z Więckowskich, 

którą zgodnie z modą młodopolską mistrz Leon wziął, z rodziny chłop

skiej. Atmosfera cyganerii artystycznej panująca w domu Stępo'wskich, 

gdzie częstym gościem bywał zaprzyjaźniony z nimi Stanisław Wys

piański 

I cóż, kochany Panie Leonie, 

czy byłeś Pan już w lesie? 
czyś widział, jak się pasą konie, 
:-;łyszałeś, jak gęś drze się ... 

(Wierszyk wakacyjny do Leona Stępowskiego) 

wywarła swoisty wpływ na wrażliwego, rozwichrzonego chłopaka, ja

kim był Jan Stępowski. Na młodej psychice swe piętno odcisnęły także 

burzliwe czasy: tworzenie się Legionów, walki I wojny światowej, od

zyskanie ńiepodległości przez Polskę. Przeżywał mocno wszystkie wy

darzenia, zwłaszcza, że w Legionach służyli jego dwaj starsi bracia: 

Bolesław (późniejszy profesor medycyny) i Leszek (późniejszy aktor). 

Szybko poszedł w ich ślady, porzucając gimnazjum w roku 1918. Do 

roku 1920 brał udział w walkach. Po zakończeniu wojny polsko-rosyj

skiej otrzymał stopień kaprala, a że był zdrowia mizernego - prze

szedł do rezerwy z kategorią „D''. W tym samym roku dokol1czył gim

nazjum i zdał maturę. Mimo kiepskiego zdrowia udało r1u się dostać 

w roku 1921 do tczewskiej Państwowej Szkoły Morskiej. Uczył się 

w niej na wydziale nawigacyjnym i pływał na szkolnym żaglowcu 

„Lwów" zaledwie przez rok - zdrowie dłużej nie pozwoliło. Jednakże 
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ten rok był dla Stępowskiego ogromnie ważnym okresem ze względu, 
na bagaż doświadczeń morskich i ~lodzieńczy debmt literacki, który 
objawił się w postaci szopki marynarskiej wystawionej przez kolegów 
autora w roku 1921 w Tczewie. W roku 1922 Janusz Stępowski wraca 
do Krakowa i wstępuje na Uni~ersytet .Jagielloński, gdzie słucha wy
kładów z zakresu polonistyki i historii do roku 1926. W owym czasie 
ma miejsce prawdziwy, poważny debiut literacki Janusza Stępowskie
go, w roku bowiem 1926 wydaje pierwszą swoją powieść Sad w środkn 
miasta. W tym samym roku otrzymuje pierwszą nagrodę w „Turnieju 
poetyckim Kraków - Lwów". Jednocześnie współpracuje z prasą, za
mieszczając m.in. w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym" i „Gazecie 
Liternckiej'' nowele, wiersze, felietony i recenzje. 

Nieco wcześniej, bo w roku 1924 wraz _z innymi młodymi literata
mi Janusz Stępowski utworzył grupE: literacką Helion, wydając przez 
kilka miesięcy pismo pod tym samym tytułem. W roku 1927 pisze po
lcmiczrn1 broszurę SOS. Pru 1.cda o Tadeuszu Since. W późniejszym liście 
do przyjaciela tak podsumowuje ten okres: 

Kraków, który p,1mic;tc1111 z moich ak a demickich zapasów, nic zostawił mi zbyt 
miłych wspomnień. Mierził mnie tam zat<;diły trudycjorwlizm, kt{ąy w polc1czr~-
11iu z partykularzem prowi11cjo11alizmu ceka-uu:;1.riuckicj daty, stwarzał waru11ki 
trudne do ścierpienia. Zwłaszcza, że kołatały siq tam po kqtach duchy królewskich 
Piastów, Jagiellonów, razem z dziadami w dziurawych skarpetkach spod stu koś
ciołów. O jakiejś egzystencji trudno tam było marzyć. Jedyne możliwości utrzy
mania się przy życiu dawał wtedy „Ikac" Dąbrowskiego. Ale też trzeba tam było 
pić od rana do wieczora i zt1pić się na, śmierć, jak to siq 'stało m.in. ze Stworq, 
sławetnym kronikarzem ówczesnego Krakowa (ojciec .Jacka), nic wytykając już 

takich sław o pijanym widzie, jak poeta Czuchnowski, lub rodzaj Wiecha w po
staci Anatola Krnkowicckicgo. Dziś te 11az\viska nic nic mówic1. Ale i za życia 

były to raczej mogilne mary z dziada-pradziada. Pamiętam, że pożarłem siq ta'TI • 
o~rut:iic z prof. Sinką, potentatem dzieunikarskim w „Ikacu" i w następstwie 

zażartej polemiki, w której nie pozwolił mnie zJ.dziobać Karol Hubert Rostwormv
ski, napisałem brc;szurę pt. l'rromla o Taclcuszn Since, l' Zyli sos· - Sinko ofo1ies::a 
Sinkę i jako wyklęty przez ,Jkaca" wyjechałem z Krakowa. Na szczqście i w sa
rn4 porq. Okazało się, że świat poza Krakowem jest naprawdq wiele ciekawszy. 
Było to w 1927 roku, gdy wróciłem (po raz drugi) do morskiej gromady i tak od
tącl tkwię w jej sprawach 1• 

Jednak przed wyjazdem z Krakowa napisał widowisko Turniej ży
wych szachów i wystawił je na Wawelu 24 czerwca 1927 roku podczas 
uroczystości sprowadzenia zwłok ,Juliusza Słowackiego. 

Przez kilkanaście miesięcy przebywał w Poznaniu, wsp<'>lpracując 

z miejscową prasą, a w roku 1929 osiadł w Warszawie. W latach 1929-
._1937 odbył szereg podróży morskich na statkach handlowych, docie
rając do wielu portów europejskich i północnoafrykańskich. W owych 

1 Zob. J. Kordel, Kores,Jonclencja Stanisława Marii Sulźfrskicgo z Jcinuszcrn 
Stępowskim w latach 1945-1967. ,,Rocznik Gdailski" 1979, z. 2, s. 169-201. (List 
ten przytoczony jest na s. 196). 
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latach prócz dorobku dziennikarskiego Stępowski ma do odnotowania 
widowiska teatralne i plenerowe: Za króla Jana (1929), Opov..:ieść bał

tycka (1932), Na morskich szańcach Rzplitej. Kronika historyczna 1635 r. 
w 6 odsłonach (1935), Heca w Jaź1cinach. Groteska teatralna ... (1935), 
Gdynia. Deklamacje, śpic1vy, tC1ńce i pieśni kaszubskii (1936). 

Najsławniejszym utv.:orem Janusza Stępowskiego był wyd~my w ro
ku 1934 poemat Legenda o masztowej sośnie2 • Jest to poetycka historia 
sosny spod Myszyńca. która zostaje głównym masztem polskiego okrę
tu „Król Dawid" biorącego udział w bitwie pod Oliwą w roku 1627. 
Sosna myśli, czuje, ostrzega przed wrogie1n i kieruje bitwą. Skiero·
wana wraz z całą polską flotą do Wismaru, ginie fam w roku 1632, zaś 
po trzech wiekach duch sosny powraca do Z.:ttoki Gdańskiej i raduje 
się widokiem powstającej Gdyni. Legenda ... przez wiele lat cieszyła 

·się niesłabnącym zainteresowaniem krytki i czytelników. Z3 ten po
emat Janusz Stępowski otrzymał w 19;35 roku n:-igrodę literacką im . 
.Jerze go Szareckicgo, ufundowanq i po raz pic:rv-7szy przyzn:.:mq w tym 
roku przez rodziców (za pośr<'dnictwern Townrzystwa Literatów i DLien
nikarzy) zmarłego na nieuleczalną c-horoh<: tropikalną ucznia Szkoły 

Morskiej w Tczewie. 
Poemat, składający się z 732 wersów (o długości od 3 do 13 sylab) 

podzielony na 18 części, ma 'Cieka We! i dosyć zróżnicowaną formę poetyc
ką. Największe zainteresowanie, a nnwet emocje wzbudzaln LÓginda ... 
w latach trzydziestych. Pisano o niej pochlebnie' w dziesiątkach recen
zji. Jeden tylko krytyk: Karol Wiktor Znwodzir'1ski uznał poemat zn 

grafomnński . .Jednnkże dziś możemy z całym spokojem stwierdzić, .że 

·.:hoć może Legendy ... nie dn się zaliczyć do utworów najwybitniejszyd1 
w naszej litcruturze, to jest ona znaczącą pozycj,1 w polskiej epice mor
skiej choćby dlatego, że utrwala świadomość naszych tradycji morskich 
i wiąże je ze współczesnością, a zatem spełnia swe ideowe posłannictwo. 

Przez siedem lat (1932-1939) Stępowski współpracuje z Polskim 
Radiem, pisząc słuchowiska, reportaże, felietony i pogadanki. Napisnl 
teksty kilku przebojowych piosenek, do ktorych muzykę stworzyli tak 
znani kompozytorzy, jak np .. Jan 1,faklakiewicz czy Tadeusz Sygietyń
ski. Podczas pracy radiowej poznał Henrykę Zubrzycką zatrudnioną 

w administracji Polskiego Radia i w roku 1937 ożenił się z ł1ią. Pani 
Henryka, nazywana przez męża „Chmurką", zapatrzona w niego 
z uwielbieniem przez całe życie, była mu zawsze najlepszą podporą. 

Dzieci nie mieli. W tym samym roku finansowany przez Ligę Morską 
i Kolonialną sławny już Janusz Stępow~ki wyrusza w niezbyt daleką, 

choć długą podróż na Pomorze Zachodnie, do prastarych ziem polskich 
i słowiańskich (wówczas w granicach Niemiec), na Rugię oraz do Stral
sundu. Owocem podróży był zbiór reportaży Od Winety do Gdyni na-

2 Wydanie pierwsze: Główna Ksiqgarn.ia V-lojsko\va, WD.rszawa 1934; wyda,1ic 
drugie: Wyd:nvnictwo Morskie, Grlai'1sk 1978 ( .'rac. i słowo wstqpne Jan Kordel). 
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pisany w latach 1938-1939. Kilka reportaży ukazało się w przedwo-· 

jennych czasopismach, lecz całości mającej wyjść w formie książki 

pod koniec 1939 roku nie wydano nigdy. 
We wrześniu 1939 roku podczas bombardowania Warszawy Stę

powski został ranny i w następstwie zakażenia zachorował na tężec. 

Mimo wielomiesięcznego leczenia już do końca życia pozostał mu po 

tej ciężkiej chorobie niedowład lewej ręki i obniżona sprawność fizycz
na. Niemal całą okupację niemiecką spędził w Warszawie. Utrzymy

wał się z żoną z doraźnych prac, a także z drobnego handlu książkami, 

których we własnej bibliotece miał około trzech tysięcy. Były to głów

nie pozycje marynistyczne w kilku językach. Prawie kompletny ten 

lzbiór łącznie z czterema tomami rękopiśmiennych pamiętników ojca 

z lat 1872-1905 spłonął w czasie powstania warszawskiego. Stępowscy 

wysiedleni z Warszawy po upadku powstania przechodzą obóz w Prusz

kowie, a następnie na kilka miesięcy znajdują przysta11 u znajomych 

w podkrakowskiej wsi. 
Zaraz po zakończeniu działah wojennych .Janusz Stępowski jedzie 

do Łodzi, zgłasza się do redakcji „Polski Zbrojnej" i jako korespondent 

dziennika odbywa podróż po odzyskanym Pomorzu Zachodnim. 

Na Wybrzeże Gdańskie przybył w lipcu 1945 roku, delegowany 

przez ówczesnego potentata prasowego i wydawniczego - Spółdzielnię 

Wydawniczo-Oświatową „Czytelnik''. Natychmiast podjął pracę dzien

nikarską w gdyńskim J,Dzienniku Bałtyckim", gdzie pełnił funkcję kie

rownika działu kultury i sztuki. Pisał .Jan Brzechwa w sierpniu 

1945 roku: 

Początkowo na rozmaite slogany, plakaty i przynqty, które ściqgaly nad morw 

tłumy rycerzy przemysłu i awanturników wszelk•iego autoramentu - muzy były 

3!uche. Nareszcie jedna~ pojawił się na Wybrzeżu przysięgły marynista, stary wy

ga morski Janusz Stępowski. Nie szukał mieszkania, nie starał się o meble, nie 

usiłował założyć knajpy, tylko po prostu przyjecha~ nad morze zakochany w tym 

żywiole platonicznie i bezinteresownie. I tak się właśnie zacz~ło3 • 

Z głębi kraju (z _Warszawy, Łodzi, Poznania i Krakowa) przyby

wały grupy pracowników kultury. Niemal wszyscy literaci wybrzeżowi, 

zgodnie z potrzebą chwili, zajęli się dziennikarstwem. Nie poprzestali 

jednak na tej pracy. Podejmowali ze społeczną pasją różnorodne dzia

łania, zmierzające do powstania i rozkwitu życia literackiego. W dniu 

3 sierpnia 1945 roku powstał Klub Literacki w Sopocie, którego prze

wodniczącym został Janusz Stępowski. Już 11 lutego 1946 roku powo

łano Oddział Gdański Związku Zawodowego Literatów Polskich z sie

dzibą w sopockim Domu Literatów (który to dom wywalczyli dla lite

ratów jeszcze w 1945 roku u władz Jan Brzechwa i Janusz StGpowski). 
Prezesem Oddziału wybrano Edwina J ędrkiewicza, Jerze go Laua se-

1 J Br2t•chwa, Muz" froriteni do morza. ,,Dziennik Bałtycki" 19-15, nr 95, s. 4. 
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kretarzcm, a Malwinę Szczepkowską skarbnikiem. Janusz Stępowski tak
że wszedł w skład zarządu. 

Literaci podjęli pracę popularyzatorską w _postaci, przede wszyst
kim, indywidualnych i zbiorowych spotkań autorskich. Pierwszy zbio
rowy wieczór autorski zatytułowany ,,Godzina z nami'' odbył się w so
pockim Klubie Literatów 4 stycznia- 1946 roku. Udział wzięli w nim: 
Janusz Stępowski, Mieczysław Zydler, Maria Szpyrkówna. Jerzy Lau, 
Kazimierz Barnaś i Janusz Rychlewski. W Gdyni, Gdańsku i Sopocie 
organizowano wiele wieczorów indywidualnych. Najciekawszymi oka
zały się wieczory autorskie wybitnych poetów wracających z wojennej 
tułaczki: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Juliana Tuwima 
przybyłego do Gdyni 7 czerwca 1946 roku. Janusz Stępowski tak wspo
minał powitanie autora Kwiatów polskich: 

Dwa lata temu zdarzyła siq chwila, że przyjeżdżał Tuwim po siedmiu latach cło 

Polski. Na s/s „Sląsk". Wypłakał się on wtedy na moim ramieniu jak dziecko. 
Dot:.1d czuję te ludzkie łzy w pamiGCi4• 

Pierw~ze dwa lata pobytu Janusza Stępowskiego na Wybrzeżu 

Gdańskim przyniosły mu wiele zajęć dziennikarskich i ~połecznych. 

Opublikował wtedy dziesiątki artykułów, reportaży, felietonów i re
cenzji w „Dzienniku Bałtyckim'', .,.Polsce Zbrojnej'', ,,Polsce Zachod
niej", ,,Walce :Mlodych'1 i ,,Echach Borów Nadbałtyckich", gdzie prze
drukował również kilka fragmentów Legendy o masztowej sofoie i część 
Opoidr.~ci bałtyckiej. 

Prócz udziału w pracach Klubu Literackiego i Zarządu Oddziału 
Gdańskiego ZZLP Janusz Stępowski aktywnie działał w Gdańskiej Wo
jewódzkiej Radzie Sztuki i Kultury Artystycznej, którą powołał woje
woda gdański jako ciało doradcze i opiniodawcze w sprawach dotyczą
cych kultury i sztuki. 

W październiku 1945 roku Stępowski zrezygnował z pracy w „Dzien
niku Bałtyckim", gdyż prezes Zarządu Głównego „Czytelnika" major 
Jerzy Borejsza powierzył mu rolę organizatora i redaktora naczelnego 
nowego miesięcznika społeczno-literackiego „Wiatr od Morza". Tytuł, 

wybrany świadomie, na\viązywał do dzieła Stefana Żeromskiego. Pierw
szy numer miesięcznika ukazał się 10 lutego 1946 roku w dzień pod
wójnej rocznicy: zaślubin z Bałtykiem i śmierci Aleksandra Majkow
skiego, wybitnego przedstawiciela literatury kaszubskiej. Te rocznice 
symbolicznie wskazywały na związek nowego pisma z morzem i regio
nem kaszubskim. 

Profil powstałego czasopisma określił Janusz Stępowski w specjal
nym komunikacie dla Polskiej Agencji Prasowej: 

----r--
' \V zbiorach Biblioteki Gdać1skiej PAN µod sygnaturą: Ms.5106 t. 2, k. 311 

verso. {Dalf'j stosuj~ skrót: BGd. PAN). 
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Kakłndem Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik" ukaże się w połowie hież[ące5o] 
miesiąca 5 pierwszy numer czasopisma ,,\Viatr od Morza", poświęconego kulturze 

morza, Wybrzeża i Pomorza. Obok zagad;1iei1 marynistycznych i spraw związanyc11 

z kulturą folkloru kaszubskiego i mclZurskiego w czasopiśmie tym znajdą równiez 

~Tecjalne mvzględnienie problemy polsko-niemieckie w oświetleniu historycznym, 

j~k i c1ktualnym. Wychodzc:ic z zał9żenia, że wpływ morza i Wybrzeża posiada 

ważne i doniosłe znaczenie w życiu 9drodzonego narodu i państwa, czasopismo 

,,Wiatr od M(1rzc1" służyć bc;dzie pogłębieniu społecznych \Viadomości o życiu mor

skim i jego przejawach w zakresie· z~gadnicr1 pcrtowych, gospodarczych, żeglar

['kich i ogólnowychowawczych. l\Tlodzi2ż z!1ajdzie w r.irn również pnlktyczny drr)

rowskaz cła własnych pragnień, marzc11 i celów życiowych, poznc1j4c na szlakach 

morskich służbę pod polską bandeq na okrętach 1\faryn<trki Wojennej i statkach 

nnszej floty handlowej6. 

Rcdagovvanie „Wintru od Morza'' nastn;czalo moc trudno:~ci. Janusz 

Stępowski musiał zaJmować siG prawic wszystkimi czynnościami redak
cyjnymi, gdyż mało doświadczeni członkowie redakcji nic byli w stanie 
pracować samodzielnie. Jeżeli redaktor naczelny czegoś osobiście nie dc;
pilnowal, praca zaczynała kuleć. Powodowało to różne przestoje i zaha

mowania w cyklu produkcyjnym numeru. Po zredagowaniu, na przykład, 
pierwszego numeru „Wiatru od Morza" i oddaniu go do drukarni, tłu

czenie nakładu zostało przerwane nakazem Wojewódzkiego Urzędu Kon
troli Prasy, gdyż redakcja nie dopełniła formalności z cenzurą. Wcze~~
niej wystąpiły kłopoty lokalowe 1 techniczne (redakcja mieściła się ką

tem przy redakcji .,Dziennika Bałtyckiego", brak czcionek i klisz cy11-
kowych), a także trudności w ustaleniu kolegium i składu redakcji. Osb

tecznic w skład kolegium weszli: Marian Brandys, Janusz Stc;powski 
i Bolesław Wit-Święcicki. Sekretarzem redakcji został Edmund Misiolek, 
kierownictwo graficzne objęła Natalia .Jarczewska (zt1mi;ist Moniki Że
romskiej, która zrezygnowała z tej funkcji). Bliskim współpracownikiem 

.Janusza Stqpowskiego został redaktor Edward 1'::artuszewski. Zapowia
dany profil pisma był konselnveninie utrzymywany. Naczelnym probl~-
mem podejmowanym w kazdym z siedmiu numerów (tylko tyle ich się 

ukazało) ,,Wiatru od Morza" była konieczność zmiany stosunku caleg~) 
społeczeństwa polskiego do spraw morskich. W kilku artykułach pro
gramowych rozwijano myśl, że morze powinno stać si~ głównym luh 
przynajm:1iej nowym źródłem kultury powojennej Polski. 

Stępowski, zmc;czony redagownniem miesiE~cznika, zrezygnował z2 

stanowiska redaktora naczolnego, co hyło równoznaczne z końcem ,,\Via
tru od Morza". Ostatni numer ukazał SH~ w sierpniu 1946 roku. 

Pod koniec 1946 roku Stępvwski porzuca nisko płatne posady dzieu

nikarskie na rzecz pracy urzędniczej, po kórej spodziewa sic~ większej 

5 Pierwotnie pismo minlo rozpocz4ć swe istnienie w połowie grudnia 19-ł5 roku, 
lecz trudności odwlekały ten moment, a Janusz Stt;pawski wobec i-'późnienia po
stanowił wypuścić miesiGcznik w owym rocznicowym dniu 1 O lutego. Por. t•.:ż 
,.Rocznik Gdański" 1979, z. 2, s. 190. 

11 DGd. PAN l\Is. 511 O t. 3, k. 5 n•cto. 



stabilizacji materialnej. Od 23 stycznia 1947 roku do kwietnia 1948 pełni 

obowiązki kierownika Referatu Prasowo-Propagandowego w przedsię

biorstwie armatorskim ,,Gdynia - Ameryka Linie Żeglugowe" (GAL). 

Jednakże zajęcia urzqdnicze nie przynoszą poprawy sytuacji materialnej 

StGpowskiego, pochłaniając przy tym w.iększość jego czasu i sił. Rozstaj0 
się więc z funkcjami administracyjnymi bez żalu, postanawiając poświ(~

cić się wyłącznie pracy literackiej i publicystycznej. Drukuje szereg 

artykułów i felietonów w prasie wybrzeżowej: ,,Szczecinie", ,,Tygodniku 

Wybrzeża", ,,Rejsach'' i „Glosie Wybrzeża". Jednocześnie podejmuje 

twórczość literacką rozpoczętą po wojnie w roku 1946 próbą napisania 

dwu książek: powieści historycznej, czy też zbioru opowieści o zamor

skiej wyprawie ksiGcia pomorskiego Racibora w 1135 roku oraz książki 

o rnboczym tytule Ciemne moce, poświęconej walce Bolesława Krzywo

ustego z papiestwem i cesarstwem rzymsko-niemieckim o Pomorze Za

chodnie. Po pewnych przeróbkach połączył te utwory,- opatrując je ro

boczym tytułem Krzywousty. Pracował nad tym dziełem do roku 1953 

bez pozytywne6o końca w postaci druku. Pisał także powieść Morski rap

sod o wyprawie powstańców polskich z Londynu do Połągi w 1863 Tóku. 

Powieść ta, jak i studiwn o marynarzu-rewolucjoniście Adamie Miero

sławskim (uczestniku Wiosny Ludów i odkrywcy nieznanych wysp na 

Oceanie Indyjskim), nie wyszła poza stadium szczegółowego konspektu. 

W latach 1948-1949 publikował Janusz Stępowski w „Tygodniku Wy

brzeża" swoje wspomnienia i refleksje o morzu, marynarzach i podróżach 

morskich. Poszczególne odcinki łączył tytuł Gwiazdy nad kil wa terem. 

Pod koniec lat czterdziestych zaczął też pisać powieść produkcyjną Sztor

mowa fala o spółdzielni rybackiej. Dochował się dokładny jej konspeld 

i spory fragment CZGŚci początkowe{ 

Stqpowski współpracował też z Polskim Radiem, wygłaszając felie

tony przed mikrofonami Rozgłośni Gdańskiej. Jego utwory poetyckie 
i piosenki nadawano także ze Szczecina i Warszawy. Od sierpnia 1948 ro

ku Janusz Stqpowski przez pół roku otrzymywał stypendium przyznane 
przez Komisj(: Pomocy Pracownikom Sztuki przy Radzie Ministrów. Mi

mo tego wsparcia nie było mu łatwo utrzymać siebie i żony, tułając siq 

w dodatku po różnych pokojach sublokatorskich. W sprawie mies:zkania 

wystosował wie1 c podctil do różnych władz i komisji mieszkaniowych, 

jednakże bez pozytywnych rezultatów. Pisał na przykład w roku 1947 

do wojewody gdctńskiego Stanisława Zralka: 

W najciGższych v.·arunkach prowadziłem, jako redaktor naczelny cwsopismo po

świ~cone polskiej kulturze marynistycznej p.n. ,,Wiatr od Morza". Maj<-)c zcnvsze 

na pienvszym planie pracę dla dobra społecznego, nie miałem czasu pomyśleć 

o utrwaleniu własnej egzystencji na Wybrzeżu, czego. do\vodern, że na kilkanaście 

pnd:.1i1 n przydział mieszkania wmieszkuję \V d~1lszym ciqgu w jednym pokoju wr.1z 

1 EGd. PAN M;-;. S095 k. 269-288 on1z ::\Ts. 5098. 
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z żoną, pisząc dosłownie na krawędzi zwykłej deski rozkładając książki potrzeb-. 
ne mi do pracy na podłodze8• 

W tych trudnych warunkach materialnych autor Legendy o nwsz
towej so.foi2 dorabiał do skromnego budżetu popularyzując literaturę. 

Przez dwa lata (1948-1950) wygłosił kilkadziesiąt odczytów w PGR-ach 
i świetlicach robotniczych w okolicach Gdańska, Gdyni, Malborka, Tcze
wa, Wejherowa i Słupska. Odczyty te organizowane były przez Gdański 
Oddział ZLP w porozumieniu .z Wydziałem Propagandy KW PZPR i Na
czelną Dyrekcją PGR-ów w Gdańsku. 

Stępowski miał również szereg odczytów i wieczorów autorskich na 
zamówienie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Gdańsku 

i Gdyni. W wyniku starań Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik" wy
głaszał prelekcje w miastach i miasteczkach żuławskich, jak i w szko
łach wiejskich w okolicach Lęborka. Jako prelegent występował też 

w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Szczecinie w ramach imprez literackich. 
Koniec lat czterdziestych to początek niesławnej „centralizacji kul

turalnej" w Polsce, która zahrala tak zwanej prowincji pisma i wydaw
nictwa. Na Wybrzeżu Gdańskim jedynym czasopismem społeczno-kultu
ralnym, jakie się ostało, były „Rejsy". Wydawnictw właściwie nie było. 
Nic dziwnego więc, że wobec takiego zaplecza literatury nadmorskiej, 
a także braku innych form pomocy, pisarze rozpoczęli migrację do śro
dowisk dających możliwości publikacji i gwarancję lepszego bytu -
głównie do Warszawy. 

Janusz Stępowski również zaczął myśleć o wyjeździe, śladem swej 
żony, która wyjechała do Warszawy w 1949 roku. Pisał do niej z gory-
czą w lutym 1950 roku: 

Tu, masz rację Chmureczko, skisnąć można jak kapusta w beczce. Przeklęte ideały, 
które mnie tutaj zapędziły. Czy ktokolwiek je uznał, czy ktoś o mojej tu włożo
nej pracy pamiGta dzisiaj? Rozpychają się tu ludzie łokciami, mając na uwadze 
tylko własny interes ... Nasz Oddział Lit. (erackiJ nie dostał żadnych subwencji n3 
akcję odczytową. Z Ministerstwa odpisano wszystkim, że z wielkim żalem, z bra
ku funduszów muszą przesunąć sprawę stypendialną na dalszy tern'l.in. Tak i to 
uległo zwłoce. Zdaje mi się jakbym teraz zawisł na księżycu między niebem, 
a ziemią. Być może, że się to przewali jakoś w ciągu najbliższych tygodni. W każ
dym razie nic mnie nie odwiedzie od postanowienia, aby stąd się wydostać, jak 
z kaluży9• 

Janusz Stępowski wyjechał z Wybrzeża w kwietniu 1950 roku 
i osiadł z żoną u jej rodziny w Józefowie pod Warszawą. Później miesz
kali (do roku 1959) też jako sublokatorzy w Radości pod Warszawą. 

W tych latach Stępowski pisał dla Polskiego Radia felietony i słu
chowiska. W roku 1952 opracował antologię poezji i prozy marynistycz
nej Morze. W jej opracowanie włożył wiele rzetelnej pracy, lecz nie był 

8 BGd. PAN Ms. 5117 t. 4, k. 50. 
9 BGd. PAN Ms. 5116 t. 3, k. 51 verso. 
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z niej do końca zadowolony, gdyż ingerencje redaktorów Wydawnictwa 
MON zmieniały jego koncepcję wyboru i układu treści. Antologia skła
da się z kilkudziesięciu wierszy (od anonimowej pieśni wojów Bolesława 

Krzywoustego poprzez poezję Borzymowskiego, Mickiewicza, Pola aż do 
utworów współczesnych poetów) i kilkunastu fragmentów prozy (od 
Norwida i Żeromskiego do prozy kolegów Stępowskiego). Drugie jej wy

danie w 1954 roku zostało poszerzone o kilka utworów. W antologii po 
wyborze utworów Stępowski zamieścił Przypisy i objaśnienia oraz Słow

nik terminów morskich. Antologia Morze mimo wielu mankamentów by

ła potrzebna, gdyż przedstawiała obraz polskiej świadomości morskiej, 

a zarazem budziła tę świadomość. 
W tym ozasie publikował artykuły w „Tygodniku Demokratycz

nym" i prasie Wybrzeża, dokąd przyjeżdżał czasem do znajomych i przy

jaciół w Sopocie i Gdyni. W roku 1956 przygotował do wydania wybór 
utworów nestora pisarzy kaszubskich Franciszka Sędzickiego pod tytu

łem Jestem Kaszubą. 
W połowie roku 1958 groźnie zaatakowała go gruźlicn, do tego do

łączyła się choroba układu krążenia i układu nerwowego, co uniemożli

wiło wszelką pracę. Do miernego zdrowia powrócił dopiero w roku 1963. 
U schyłku życia opuściły go wreszcie kłopoty bytowe, gdyż dzięki zabie
gom Bronisława Miazgowskiego jako prezesa Klubu Marynistów Ligi 

Przyjaciół Żołnierza i poparciu gen. Józefa Turskiego, a także <lzięl:i 

interwencjom Związku Literntów Polskich w Ministerstwie Kultury 

i Sztuki otrzymał wraz z żoną we wrześniu 1959 roku upragnione miesz
kanie (M-2) w Warszawie. Zaś dzięki staraniom Jarosława Iwaszkiewi-
cza w roku 1963 prezes Rady Ministrów przyznał Stępowskiemu renh: 

specjalną. 

Schorowany, atakowany przez astmq, były redaktor „Wiatru od Mo
rza" nie miał już sił do uprawiania literatury w ostatnich latach życia. 

Zmarł w Warszawie 27 marca 1969 roku. 
Jego nazwisko, dorobek, wkład w kulturę wybrzeżową odchodz:1 

w cień, nikną. Może władze Gdańska, Gdyni lub Sopotu - miast, gdzie 
przez pięć powojennych lat autor Legendy o nwsztowej sośnie, jak mówi 

poeta, ,,cząstkG swej duszy zostawił" - bGdą skłonne uczcić pamięć 

o nim, nazywając na przykład jedną z ulic imieniem .Janusza Stępow

skiego. 



Miłosława Bukowska 

ŚWIAT TEATRU RÓŻY OSTROWSKIEJ 

Róża Ostrowska pozostaje w kręgu zainteresowań krytyki prze:.le 
wszystkim jako autorka trzykrotnie wznawianej powieści Wyspa i nie
dokończonego utworu Mój czas osobny. Natomiast jej działalność te
atralna wymieniana jest w biogramach raczej marginalnie. Czas poświę
cony teatrowi bywał określany jako zubażający jej możliwości pisarskie. 
Pisał Lech Bądkowski we wspomnieniu o Róży, uznając wprawdzie jej 
zasługi jako adaptatorki: 

czynnikiem ograniczającym pracę twórczą był teatr. Ile dobrego, jako kierownik 
literacki wniosła weń r[ ... ] to osobny przedmiot, myślę jednak, że boleśnie straciła 

na tym literatura [ ... ] Nic jednak nie mogło powetować masy godzin poświęco

nych teatrowi, z proponowaniem i omawianiem repertuaru, pisaniem programów 
i felietonów przedpremierowych, codziennymi kłopotami i użeraniem się, z wysia
dywaniem na próbach wreszcic1• 

I jak pisze autor, funkcję swą traktowała „serio i nazbyt serio". Pamięć 
o Róży Ostrowskiej jako o kierowniku literackim w Teatrze „Wybrze
że" w latach 1960-1969 jest żywa wśród zespołu teatru i pokolenia wi~ 

• dzów, które uczestniczyło w dyskusjach po „premierach studenckich", 
prowadzonych przez nią i Jerzego Golińskiego. 

Ale w nie opracowanej dotąd historii krytyki teatralnej na Wy
brzeżu Róża Ostrowska jawi się jako najbardziej znaczące pióro recen
zenckie w okresie lat pięćdziesiątych, a szczególnie za czasów dyrekcji 
Zygmunta Hi.ibnera. Debiut literacki Ostrowskiej - opowiadanie !tka 
Fejgus, to rok 1948, debiut krytyczny - prawdopodobnie rok 1952 (,,No
wa Kultura", nr 10): Balzak w Teatrze „Wybrzeże". Od tego czasu staje 
się surowym sędzią działalności sceny wybrzeżowej. Zestawienie ocen 
sezonów teatralnych i przegląd unaliz spektakli dają rzetelny obraz hi
storii Teatru „Wybrzeże". Żałować należy, że nie doczekał się nigdy 
wydania, przygotowany przez autorkę na początku lat siedemdziesią

tych dla Wydawnictwa Morskiego, zbiór tekstów krytycznych, z których 
wiele nie było drukowanych, a jedynie wygłaszanych na antenie Pol-

1 L. Bądkowski, Fragment portretu. [w:] R Ostrowska: M<'>j czas osobny. 
Gdniisk 1977, s. 141-142. 
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skiego Radia, a kilka w ogóle nie publikowanych ze względów ograni

czeń cenzury. Zbiór ten byłby interesującym dokumentem życia wybrze

żowego teatru i celną syntezą jego działalności. W teczce przygotowane

go maszynopisu znajduje się notatka: 

\\Tydaje mi sif.;, że w przeciwieństwie do wydanej przez Wydawnictwo Morskie 

biążki M. Szczepkowskiej (z okazji 20-lecia Teatru „Wybrzeże") ta pozycja ma 

charakter bardziej indywidualny „autorski", że prócz warstwy odnotowującej, kro

nikarskiej, rzeczowej, jest tu także wyraźny stosunek do teatru, rzeczywistości 

i współczesności, jest jakaś postawa, chyba konsekwentna, która wiąże czytelnika 

i jego dzisiejsze problemy z funkcją teatru2• 

W ocenie tej określona jest istotna cecha pisarstwa krytycznego 

R. Ostrowskiej - piętno osobowości wyraźne w każdym tekście, osobo

wości otwartej na problemy współczesnej rzeczywistości społecznej i na 

rolę teatru jako czynnika kulturotwórczego. W recenzjach dominującym 

kryterium ocony nie jest więc zamknięty świat historii teatru, lecz -

wrażliwość odhiorców. W recenzji Balladyny (]Halin pełnego dzbanka 

rozbicie. Felieton radiowy, luty 1956 rok) napisała: 

cokolwiek pov/iedzieć by można o recenzentach, jedno jest niewątpliwe: nie prz,.~

stają być widzami, których prawem jest odbierać ze sceny wrażenie prawdy lub 

nieprawdy, wielkości lub nudy, wzruszenia lub niesmaku. 

' 
Jaką wiqc osobistą wizjq teatru można zreinterpretować na podsta-

wie dorobku krytycznego R. Ostrowskiej, jaki obraz Teatru „Wybrzeże'' 

wynika z jej ocen i opisów? 
R. Ostrowska zaczęła pisać o teatrze w okresie dyrekcji Tadeusza 

1lybkowskiego i kierownictwa artystycznego Tadeusza Mus:kata (sezon 

1951/1952 - 1952/1953), ale we wspomnianej już pierwszej recenzji 

z Eugenii Grandet znajduje się opinia o początkach działalności gd:1i1 -

skiej sceny: 

Dwie były fazy działalności Teatru „Wybrzeże" - okres dyrekcji Iwo Galla i okres 

późniejszy kierownictwa artystycznego Stanisława Kwaskowskiego. Pierwszy ·

bardziej intcresujć.JCY ze względu na eksperymentalny charukter każdego przed

~tawienia, cechowały duże ambicje bardzo młodego zespołu, ciągle dqżenie do no

wego. Można by zaryzykowuć powiedzenie, że premiery u Galla były - lepsze 

czy gorsze, ule zawsze ciekav,e i v,rzbudzały dyskusje i zainteresowanie publicz

ności. Tych premier było jednak stanowczo za mało, a kierunek reżyserski idąc 

pri linii ciqglych poszukiwaó, popclniaj;:1c wiele błędów, nie pozwolił na zdobycie 

szerokich mas db teatru. W okresie kierownictwa Kwaskowskiego sytuacja zmie

niła się, trudno jednak powiedzieć, żeby tak bardzo na lepsze. Dobrał się zespól 

starszy, z ruty11,1, doświadczeniem aktorskim - kilku uktorów bardzo zdolnych, 

dużo słaby<:h, najwi(.;cej przeciqtnych. Dobry reżyser zrobiłby z tym zespołem wie

le, ale właśnie brak reżyserów, brak jakiejś ciekawszej inwencji, pewna opiesza

łość w przygotowaniu nowego repertuaru typowała ten teatr na przeciętność 

i nudę. 

2 Maszynopis w archiwum domowym córki Elżbiety Lorenc, zamieszkałej w 
Boroszewie k. Godziszewa pod Gdańskiem. Omówione nie publikowane teksty po
chodzą z tego źródła. 
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W początkowym okresie kierownictwa T. Muskata Ostrowska wdzi 
,,przełom w planowaniu repertuaru, które dotychczas miało cechy przy
padkowości". 

W tym omówieniu początków historii wybrzeżowego teatru zauwa
żyć można trzy wyraźne kryteria ocen, które potem konsekwentnie sto
sować będzie Ostrowska przy opiniowaniu kolejnych etapów działalności 
gdańskiej sceny: konsekwencja wyboru repertuarowego, indywidualności 
reżyserskie, zainteresowania widzów. 

Przedstawienia w dwóch sezonach kierownictwa Muskata nie po-
twierdziły jednakże przełomowego znaczenia doboru repertuaru, teatr 
.,zaczął ciążyć ku prześciganiu się w nowinkarstwie i prapremierach'' 
pisała R. Ostrowska w artykule W interesie 1cidza (,,Dzienik Bałtycki" 
1953, nr 279). Cytując powiedzenie ,,nie daje się orzeszków ludziom, 
którzy chcą chleba" potępiła wystawienie Teatru cudów M. Cervante
sa, Kandydy B. Shawa, Osobliwego zdarzenia C. Goldoniego, uznając, 

iż najpierw należy pokazywać „abecadło teatru" (np. Moliera). 

Pokazać widzowi \\·ielką sccrn~, rozmach, przestrzeń, tłum - porwać go niezwyk
łością takiego teatru - to z p('wnością może być droga do zdobycia serc, choć 

nie jedyna i jeszcze niewystarczająca. 

Zapowiedź tej drogi widziała w planie repertuarowym sezonu 1953/1954, 
kiedy to Lidia Zamkow objęła kierownictwo artystyczne gdańskiej sce
ny. W kolejnym artykule w „Dzienniku Bałtyckim" (1954, nr 248) Próba 
bilansu. O teatrze obudzonych ambicji ocenia entuzjastycznie mijający 
sezon: 

Konsekwentne poszukiwanie wielkiego repertuaru, odkrywczość, odwaga, rozmach, 
v,;ysoka temperatura ideowa. Pierwsza po wojnie scena, \vystawiająca Ibsena, to 
scena \Vybrzeżowa. Prapremiera Poszukiwaczy. prapremiera Bar1Jarzy11ców, jeśli 

~Tolier, to ten mniej znany. 1 jeszcze l\lusset ze swoim trupnym poetyckim teatrem ' 
miłości i wreszcie Traueclia opt.11111ist yczna 

Mankamentem jest brak dobrej sztuki współczesnej i dopuszczenie przez 
kierownictwo do wystawienia sztuk niedopracowanych reżysersko (Ża
busia, Wielka gra, Nie iyra się z miłością). Poza L. Zamkow brakuje 
ciągle na Wybrzeżu wybitnych twórczych reżyserów. Sezon ten mobi
lizuje Ostrowską do recenzowania w „Dzienniku Bałtyckim" kilku sztuk: 
Z1rncly miłosne .Moliera (1953, nr 30 l ), Pan nu bez posagu A. Ostrowskie
go (1954, nr 277) i Trugedia opt yrnist yezna W. Wiszniewskiego (195-l, 
nr 149). O tej ostatniej realizacji pisała: ,,jest wielkim prZPżycicm. N1-
leży do tych, po których wychodzi siq w mrok ulicy z mocno bijc1cvm 
sercem, by nosić w nim długo niezapomniane wzruszenia". W kolejnym 
roku w „Dzienniku Bałtyckim" pojawiają siq trzy artykuły przcdpre
mierowe3. Najważniejszy z nich dotyczy prapremiery B. Brechta Pan 

3 Dwa pozostałe artykuły Grzech - jedyna własność Anny Jaskrowiczówny. 
,,Dziennik Bałtycki" 1955, nr 29 i Przed premierą ,,Współwinnych". Tamże 1955, 
nr 216 nie są sygno,wane nazwiskiem autora. Niemniej styl i konstrukcja wypo
wiedzi świadczą o autorstwie R. Ostrowskiej. 
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Puntila i Jego sługa Matti (1955, nr 30) w reż. J. Golińskiego. Było to 
drugie przedstawienie Brechta w Polsce Ludowej, wyprzedzała je o dwa 
miesiące krakowska inscenizacja Kaukaskiego kredowego kola. Ostrow
ska tłumaczy dotychczasowe nieporozumienia wokół Brechta w okresie 
obowiązującego socrealizmu, gdzie brechtowski „skrót poetycki, prze
nośnia, alegoria, groteska [omaczały] formalizm lub coś jeszcze gorsze
go". Wyjaśnienie problemów i zagadnień, jakie niesie sztuka ma - pi
sze Ostrowska - ,,przygotować nas na widowisko nowe - prawie bez 
akcji, prawie bez dekoracji - a przecież głęboko dramatyczne i niemal 
sensacyjnie ciekawe. Widowisko, które każe i aktorowi i widzowi myśleć 
i jeszcze raz myśleć". Omówienie przedstawienia zamieściła Ostrowska 
w nowo powstałym dwutygodniku „Pomorze" (1955, nr 2), rozpoczynając 
z nim sześcioletnią współpracę recenzencką. Spektakl Golińskiego uzna

ła za drugie na przestrzeni lat obok Tragr.dii optymistycznej wydarze
nie teatralne na Wybrzeżu. 

W pierwszym numerze miesięcznika „Dialog" w maju 1956 roku 
ukazał się artykuł pod znaczącym tytułem O teatrze osamotni.onym. Pi
sała w nim R. Ostrowska o odbytej w minionym roku na antenie Pol
skiego Radia w Gdańsku dyskusji na temat kryzysu teatru, jaki nastą
pił w sewnie 1954/1955 po odejściu L. Zamkow i przeniesieniu się wielu 
zdolnych aktorów do Nowej Huty. Dyskusja dotyczyła również sprawy 
bazy - braku samodzielnego budynku teatralnego w Gdańsku (tu wiele 

gorzkich słów kie.rowała autorka pod adresem władz miejskich) i ewen
tualnego projektu rozbicia kombinatu trójsceny Gdańsk-Sopot-Gdynia. 
Oddzielne sceny dawałyby, według Ostrowskiej, szanse różnorodnych wy
borów repertuarowych, a „samym zespołom - konfrontacji ambicji i roz
woju". Minione sezony ocenia Ostrowska jako „przykład życia teatralnP
go od wypadku do wypadku i to wypadku raczej mało atrakcyjnego" 
Wprawdz,ie nowa dyrekcja: A. Biliczak i T. Żuchniewski pracq swą roz
poczynając od sezonu 1955/1956, postawiła na sprawy zapewnienia 

kredytów na budowę teatru i warsztatów, ale zespół pozbawiony został 
scen sopockiej i gdańskiej wyłączonych na czas remontu. Kierownictwo 
1rozpoczG}o według Ostrowskiej ,,«szturm ,na widza;>, eo oznacza w Gdyni 

albo dużo, dużo humoru i życia, albo sensacyjność, tajemniczość, słowem 
coś atrakcyjnego w jak najbardziej popularnym znaczeniu tego słowa". 

Dlatego też sezon otwarty został prapremierami. Przedstawienie Huzarów 

P. A. Breala „uderzało doskonałym tempem, nasycone życiem i plasty
ką, bardw unerwione". Wystawienie Melodramat.u J. Warmińskiegc 

wzbudziło zainteresowanie i publiczności, i krytyki, także po kolejnej 
inscenizacji warszawskiej. Jednakże wbrew legendom R. Ostrowska gd;:iń 
ską prapremierę w reżyserii Z. IHibnera ocenia jako spektakl „o małych 
uczuciach małych ludzi. Było to przedstawienie nudne i smutne, z któ
.rym raczej nie zwycięsko borykali się aktorzy". Trzecie przedstawienie . 

godne uwagi to Balladyna w reżyserii T. Żuchniewskiego, ale jako nie-
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udany rezultat prób nowatorskiego odczytania tekstu. W konkluzji ar -
tykulu Ostrowska stwierdziła: ,,mimo wszelkich ambitnych wysiłków 
wciąż nudno jest w gdańskim teatrze". Winą za ten stan rzeczy obarcza 
Ostrowska i publiczność, i władze nie wykorzystujące zainteresowani:i 
gdańskim teatrem. Obojętność centralnej polityki wobec teatru na Wy
brzeżu widać w braku ocen w prasie centralnej i twórczej, fachowej 
opieki. Stąd też nie przybywają do Gdańska inclywidualności reżyser
skie, które umiałyby skupić wokół siebie zespół aktorski. Kiedy - pyta 
na zakończenie R. Ostrowska - na Wybrzeżu „przestanie się mówi6 
o teatrze słabym i osamotnionym?". 

W 1957 roku w „Tygodniku Zachodnim" (nr 22) tekst R. Ostrow
skiej W związku z „Podejrzaną prawdą" - parę prawd oczywistych 
przyniósł nie tylko krytykę działalności gdańskiej sceny, ale i postulaty 
pod adresem kierownictwa artystycznego T. Żuchniewskiego. Ostatni 
okres w Teatrze „Wybrzeże" charakteryzowały „ambicje nie na jakoś(--, 
ale na rozmaitość i rzekomą «chwytliwość», lekkostrawność. Dla każde
go coś miłego, a w rezultacie szarzyzna i przeciętność". Słabość wyb0 -
rów repertuarowych widzi Ostrowska w założeniu kierownictwa, że teatr 
,,będzie grał możliwie szybko - gatunki, epoki, style - w j~k najwięk
szym wyborze" z uprzywilejowaniem komedii. W ten sposób „stawiając 
na ową mityczną «najszerszą publiczność» na owe «dla każdego coś mi
łego» - nie postawiono na nikogo". Teatr chce być oryginalny wybir;
rając prapremiery typu J. R. de Alarcóna Podejrzana prawda, podczas 
gdy z hiszpai1skiej dramaturgii nie grano dotychczas Calderona, Lope 
de Vegi, Moliny, stąd też brak zainteresowania publiczności. Ostrowsk-1 
postuluje - wbrew swoim przekonaniom z początku lat piqćclziesi~1 -
tych - wybór konkretnego adresata repertuaru, dla którego „lepiej za
węzić, a pogłębić krąg poszukiwaó.", ,,skończyć z mitycznym teatrcro 
dla wszystkich". Należy „postawić na inteligentnego widza", bowiem 
,,wodewilowa przynęta nie złapie widza dla Becketta". Pustki na wi
downi świadczą, że mało ambitna komedia, mimo iż poprawnie zro
biona, nie przyciąga widza, wiqc jeśli już, to „lepiej stracić na Sartrze 
niż na Alarcónie". Pragnieniem jej było widzieć w teatrze wybrzeża 
wym repertuar dużej miary, idący w kierunku teatru intelcktualnc6o, 
walkę o jakość w wyborze sztuk i jakość ich prezentacji. Kolejną bt1-
wiem niemoc teatru widziała nadal Ostrowska w braku odpowiednich 
reżyserów, a „ich słabość pociąga za rnbc! obniżenie możliwości aktorów 
wybitniejszych, obsuwanie w dól zdolnych, stabilizacjG słabszych". To 
szczegółowe przytoczenie tez Ostrowskiej ważne jest o tyle, o ile warto 
je skonfrontować z jej późnieJszą działalnością jako kierownika 1itcrac
~iego Teatru „Wybrzeże". I jeszcze jedno istotne życzenie wyraziła 
w tym artykule - konieczność prezentacji współczesności na scenie. 

· Współczesności, która do tej pory nie zawsze bywała trafnie pojęta: 
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Zbyt jakoś doslovnlic. Czy trzeba przypomina{·, jak współcześnie brzmiała Balla

dyna lub Miarka za miarkę w Nowej Hucie? I czy poszukhvnnia tego typu, reży

~:crskie poszukiwanićl \Vspólczcsnośd przez epoki - nie mogą być ciekawsze od 

g()nitv,,-y Zćl prapremkrami? 

H. Ostrowska jako zwolenniczka „wielkiego repertuaru" nie była 

entuzjastką współczesnej polskiej dramaturgii. Gdy pojawiła się w Te

atrze „Wybrzeże" prapremiera Milczenia R. Brandstaettera, długo ocze

kiwana przez środowisko teatralne, po wykreśleniu tej sztuki z planów 

kilku teatrów i zdjęciu jej z prób w teatrze krakowskim, Ostrowska na

pisała recenzję w „Nowej Kulturze" (1957, nr 17) udowadniając, iż so-

pockie przedstawienie stanowi „konfrontację i możliwość oddzielenia le

gendy od prawdy". Analizowała tekst dramatu, w którym zaprezentowa

ne są postawy z okresu stalinowskiego - obo1k milczącej akceptacji, de

nuncjatorstwo i prokuratorski punkt widzenia. Ostrowska twierdziła, 

wbrew wnioskom z dyskusji w „Dialogu", że sama lektura tekstu przy

nosi rozczarowanie i „uczucie niedosytu l ... ], gdy czeka się na wielki dra-

mat narodowy pod Wyspiańskiego", że sztuka nawet „nie daje próby 

syntezy" trudnego okresu, prezentuje postacie uproszczone, pokazuje tyl

ko „część prawdy o czasie uśpionego sumienia". Inscenizacja T. Żuch

niewskiego - ,,ze strony teatru akt ódwagi" realizacji odrzuconego tek

stu - nieporadności tekstu pogłębia. Z opiniami R. Ostrowskiej polemi

zowa1i inni recenzenci, m.i:n. na łamach 11Teatru". 
Problem trudności z wystawieniem sztuki politycznej powrócił na 

stronach powieści Wyspa. Sztuka Kłamstwo, w której gra Monika „ze

szła z prób w stołecznym teatrze", a „wszyscy wiedzieli, ile kłopotów 

było z Kłamstwem i jak bardzo Jakub musiał okroić tę sztukę i ile na

męczył się nad tym z autorem". Ale myśli głównej bohaterki podobne 

są do konkluzji zawartej w recenzji z Milczenia: ,,Kłamstwo jest pół

prawdą - myślałam - i nasza sztuka jest półprawdą, ale my jesteśmy 

prawdziwi i w nas san1ych, a nic w tych ponurych dekoracjach tkwi 

nic bezpicczef1st wo" 4
• 

Problematyka teatralna nic była częstym tematem prozy R. Ostrow

skiej. Wprawdzie dl'biutancki tom nosił tytuł Premiera (,,Iskry'' 1956), 

lecz tylko tytułowe opowiadanie mówiło o popularnym aktorze prowin

cjonalnego teatru, występującym w głównej roli w przedstawieniu 

Szczęście Frania. Zarysowany został tu problem dwoistej możliwości 

interpretacji dramatu W. Perzyńskiego - jako sztuki zabawnej, którą 

bez zastrzeżeń przyjmuje publiczność, lub ,1ako dramatu prawie tra

gicznej postawy Frania, na jaką to interpretację zwróciłaby uwagq kry

tyka centralna. Jednakże uwarunkowania sceny, koncepcja reżyserska 

i ograniczoność własnych możliwości w prezentacji aktorskich środków 

wyrnzu każe głównemu bohaterowi ,vybrać łatwiejszy pic::rwszy wa-

4 R. Ostrowska, Wyspa Gdaó.sk 1972, s. 21 i 22. 
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1riant. Być może znając zdeterminowanie twórczości Ostrowskiej bi0-
grafią - temat opowiadania wiąże się z okolicznościami premiery 
w 1953 roku Szczęścia Frania w Teatrze „Wybrzeże" w reżyserii J. Lu
bicz-Lisowskiego. W „Dzienniku Bałtyckim" w 1959 roku (nr 51) opu
blikowany był fragment prozy Ostrowskiej pt. Teatr na wozie, gdzie 
młoda aktorka od sześciu lat· grająca na scenie małego miasteczka 
spotyka się z ekipą filmową. Jednakże całość tego tekstu nie ukazała 
się nigdzie indziej drukiem. 

Ostatni sezon dyrekcji artystycznej T. Żuchniewskiego ocenia R. 
Ostrowska bardzo krytycznie w recenzji ze Słomkowego kapelusza 
E. Labiche'a i Naszych kochanych dziatek N. Manzariego (,,Pomorze" 
1958, nr 11): 

jeszcze trochę, a utoniemy w tej powodzi przedstawień „do śmiechu". Utoniemy 
nudząc się okropnie. Bo trzeba to sobie rc1z nc1rcszcie pcl\vicdzicć. Życic teatralne 
na Wybrzeżu jest z małym v.1yjątkiem (Makbet) nudne, śmiertelnie nudne. Wydaje 
mi się, że Teatr ,.Wybrzeże'' powinien poważnie zastanowić si~ nad tą smutną, ale 
naprawd~ pra\\;dziwą prawdą. Czy nic czas przeznaczyć jedną ze scen Trójmiast:l 
na prawdziwie nrtystyczny teatr? 

Ostrowska jest krytykiem sprawiedliwym, gdy bowiem ostatnia 
praca reżyserska T. Żuchnicwskicgo - prapremiera sztuki A. Wydrzyi1-
skiego Słońce krqży v.;okół ziemi _- spotkała si~ z negatywnymi oce
nami w miejscowej prasie, autorka potrafiła wypunktować szereg zalet 
tej propozycji repertuarowej. Stanowią o nich: wybór współczesnego 
dramatu polskiego, wymowa aktualna, bliska bieżącej publicystyce, nie
zły poziom gry i reżyserii (traktowanej wprawdzie „zbyt liberalnie"), 
co daje nadzieje, obudzone już kilkoma wcześniejszymi premierami na 
,,artystyczny wzrost teatru «Wybrzeże»". 

W sezonach 1957 / 1958 - 1959/60 Ostrowska zrec.:cnzowala wiGcej 
11 iż połowq premier Teatru „ Wybrzeże.,. Przeważająca ilość systema
tycznych sprawozcla11. umieszczana była w ,,Pomorzu·', wyjqtek stanowi 
ocena Szkoły żon - Komedia czy kmnedyjka opublikowana w „Uwa
dze" (HJ57, nr 10), czy pisana na zamówienie „Nowej Kultury" i nie do
puszczona do druku ocena Szeu;ców. Prapremiera Witkacego w reali
zacji Z. Hubnera odbyła siq 12 października 1957 roku i spektakl został 
zdjęty przez cenzurę. Żadnych recenzji nic opublikowano. W swojej wy
powiedzi Szewcy t rzynwjcie się kup<{ Ostrowslrn pisała: 

Mówi.ie o rcaliw<.:jt S.::ewc<>W w le<.-1trw gcfa1'isk1m prag11~ na wsll;pie powiedzieć, 
że ogarnięcie całego bogactwc1 myśli zawartych w sztuce widz może zawdziGczać 
tej właśnie inscenizncji i reżyserii, temu wykonaniu. PraprPmiera sopocka była 
wielkim wydarzeniem, przeżyciem, które w teatrze spotyka siG na przestrzeni lat. 
Szczególne znaczenie ma ten spektakl w ostatnich marnych i smGtnych dziejach 
Teatru „Wybrzeże". W tych warunkach i na tle dotychczasowej pracy jest on 
jakimś olśnieniem. Trzeba zaznaczyć, że Szewcy sri właściv-.:ie pierwszą w Gdań
sku wielką pracą reżyserską Zygmunta Hi.ibnera i zarazem jego wielkim sukce
::;em. 
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Inscenizator według R. Ostrowskiej doskonale potrafił przystosować 

tekst Witkacego do dzisiejszej sceny, spektakl mówił o aktualnych spra

wach widza, włączał się w bieżącą dyskusję. Ostrowska podkreślała nie

słychaną logiczność koncepcji reżyserskiej splecionej z doskonałymi roz

wiązaniami plastycznymi (przez zastosowanie skrótów metaforycznych 

i aluzji w zabudowie sceny stworzonej przez J. A. Krassowskiego). Hub

ner opublikował w „Uwadze'' artykuł pod pierwotnym (zakwestiono

wanym przez cenzurę) tytułem Między sumieniem a racją stanu, mó

wiący o potrzebie sztuk problemowych, aktualnych jako reakcji artysty 

na bieżące zdarzenia i politycznej niezgodzie m. prezentację zagadnień 

konfliktowych. Ihibnera ostro zaatakowali publicyści „Głosu Wybrzeża" 

i „Uwagi", jednocześnie charakteryzując atmosferę, w której nastąpiło 

zdjęcie z afisza Szeu'ców. R. Ostrowska przygotowała list protestacyjny, 

którego jednak ani „Uwaga", ani inne wybrzeżowe pismo nie przyjęły 

do publikacji5. Pisze w nim o nieśmiertelnym „konflikcie pomiędzy 

artystą a władzą". Uważa, ze ze zdjętego przedstawienia Szewców zro

biono „podtekst" do ataków na Hubnera, teatr i środowisko twórcze. 

Domaga się opublikowania recenzji i otwarcia dyskusji o przedstawie

niu. 
R Ostrowska pozostała konsekwentną entuzjastką teatru Z. Ilub

nera. Tu odnalazła realizację swoich postulatów pod adresem gdańskiej 

sceny wyrażonych w 1957 roku, choć brakuje jej oddzielnej recenzenc

kiej opinii o większości prac tego reżysera. Być może, że wygłaszała 

omówienia na antenie Polskiego Radia w Gdańsku, a teksty nie zacho

wały się, tak jak nie zachowały się na pewno wypowiedzi o teatrze 

~ okresu jej etatowej pracy w Rozgłośni Gdańskiej w latach 1950-1955. 

W recenzji z Makbeta (,,Pomorze'' 1958, nr 10) pisała o Z. IIilb

ncrzc: 

c;da11skie przcdstaw1cuie tragedii Szekspira jest sukcesem reżysera -i illscenizator;i 

i w tym sensi(~ jest wyslc.;pcrn solowym. Nic pomijam tu bynajmniej zasług sct:

nografa, ,Janusza Adama Krassowskiego, którego dekoracje i k·ostiumy sq nic

Z\vykle wyraziste i piękne. Chodzi mi o podkreślenie tej dyscypliny reżyserskiej, 

która buduje przedst,nvicnie z matcm.1tyczną niemal ścisłością, wiążąc elementy 

ruchu i plastyki z udcrzc.ljącq logiką bez jakichkolwiek zbędności. Każdy elemed 

sce110grafii i każdy ruch aktora podporządkowany jest intencji reżysera i dlc.ltego 

gdański Makb<'t jest przcdsbwicnicm tak czystym i inteligentnyrn. 

Omawiaj;ic ill11y siwktakl w reżyserii IIiJbnera - H. J\1allcta Gra 

o pięć· mima (,,Pomorze" 1959, nr 12), nie wymienia nawet nazwiska 

reżysera. Tytuł recenzji brzmi Czy „Gra" u-arta świeczki?, a rozważania 

Ostrowskiej dotyczą w dużej mierze problemu marynistyki, jako że 

5 Tekst listu w Archiwum Teatru ,.Wybrzeże''. Korespondencja dyrekcji z lat 
1955-1960. Por. publikację tekstów w: M. Bukowska, Recepcja prapremiery „Szew
ców'' w Teatrze ,,Wybrzeże'' w 1957 r. [w:] Program Teatru ,,Wybrzeże": S. I. Wit
kiewicz - Szewcy. Prem. 7 XI 1981. Por. także opis przedstawienia w: M. Bukow
ska, Teatr Wybrzeże". Szewcy. ,,Dialog" 1985, nr 12, s. 104-120. 
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dramat prezentuje sytuacj~ na pancerniku c.1ngielskim podczas ostat-, 
niej wojny. 

Trochę mnie śmieszy pisze Ostrowska - to ustawiczne wołanie na Wybrzeżu 
o tak zwaną marynistykę w naszej sztuce ,[ ... ] Z nawoływania i pokazywania pal
cem morza nie powstają niestety dzieła .sztuki. 

Najpełniejsze omówienie działalności Z. IIubncra na Wybrzeżu 

.znajduje się w artykule R. Ostrowskiej Gorzki smak teatru zamiesz
czonym w „Dialogu'' (1960, nr 6). Niezbyt duży tekst stanowi jedno 
z najpoważniejszych omówień tego fragmentu historii gdańskiej sceny. 
Z ujawnioną już wcześniej umiejętnością trafnego i syntetycznego okre
ślenia istoty wartości inscenizacji, relacjonowała Ostrowska wybitne 
przedstawienie I-Hibnera. Makbeta określiła jako ,,tragedię procesu wła
dania, tragedię utrzymania władzy z jej wszystkimi konsekwencjami, 
której aktualności wydobyła interprctucja reżyserska. Zbrodnia i kara 
wydała się Ostrowskiej spektaklem „nieco przydługim i nieco nużą

cym", adaptacja pozostała „szeregiem interesujących i oderwanych py

tań bez odpowiedzi", nie stworzyła autonomicznego utworu, niewiele tu 
było Dostojewskiego. Interesujące były niektóre doskonałe pomysły in
scenizacyjne. Wydarzenie stanowił natomiast Kaligula, spektakl intere
sujący zarówno jako analiza dramatu władzy i człowieka, jak i od strony 
formalnej: 

Hi.ibncr znakomicie wykorzystuje muzyczność wiersza i rytrnikq tekstu Rostwo
rowskiego w rozwiązaniach sytuacyjnych, w osi11ganiu różnych naph;ć dramatycz
nych. Podobnie scenograf, Ali Bunsch, w ścisłym powiązaniu z inscenizacją operuJe 
dekoracją i kostiumem, barwą i płaszczyzną, jako elementem dramatycznym, a nie 
znaczeniowym. 

Za kolejne wybitne spektakle pierwszego sezonu IEibncra uznała 

Ostrowska Jonasza i Bla::na .J. Broszkiewicza w reżyserii Z. Cybulskiego 
i B. Kobieli, Kapelusz pełen deszczu M. V. Gazzicgo w reżyserii A. 
Wajdy i Srnak miodu Sh. Delaney w realizacji K. Swinarskiego. Ten 
ostatni spektakl oceniała naJwyżej. Wszystkie premiery łączyła wspólna 
cecha gda11skicj sceny: współczesność. 

Rozumiem przez to - pisze OstrO\vska - d;_iżność do poruszania problemów i P'l

knzy\vania spra\V w zależności od uktualnych mo;i;liwych zainteresowań potencjal
nego widza, jego nastroju; wysi!Pk zmierzający do uzyskania najwyższego kot., -
taktu z dniem dzisiejszym. Repertuar teatru IIubnera przypomina mi zabiegi inte
ligentnego psychintry wobec niezupełnie beznadziejnego, ale trudnego pacje11tn. 

W wyborze i rcalizclcjach reżysernk1ch Ihibnera widzi wrqcz obsesyj
ność tematu współczesnego, ale rr)żńie podejmowanego: ,,Stosunek do 
współczesności początkowo agresywny, z czasem chłodnieje, nabiera 
dystansu i gorzkiego smaku''. Potrafiła Ostrowska krótki, półtorasezo

nowy okres dyrekcji Illibnera zróżnicowac w określuniu rozwoju myśle-

76 



nia artystycznego - od bezpośrednich aktualizacji, poprzez dystans 
i ironię do podejmowania ponadczasowych zagadnień jednostki w kon
flikcie z rzeczywistością. 

Dlatego Teatr „Wybrzeże" nie ma jednolitego stylu, jest tu jednak jakiś uchwytny 
wspólny klimat '1[ ... ], jest to teatr ostry, ale chłodny, teatr prowokujący, w którym 
jednak nad emocją góruje myśl, refleksjc1. 

Nowa dyrekcja zadbała o ciekawe indywidualności reżyserskie. 

Obok A. Wajdy, K. Swinarskiego wymieniała Ostrowska prace T. Żu
kowskiej, a jako jej osiągnięcie - prapremierę AkLora C. K. Norwida. 
Zapowiadana jest współpraca z J. Golińskim. W teatrze Ilubnera 
stworzone zostały sprzyjające warunki również dla teatru aktorskiego, 
czego przykładem jest rola Elżbiety Kępińskiej w Smaku miodu. W ten 
sposób Teatr „Wybrzeże" przestał być ,,teatrem prowincjonalnym", 
w wyborze widza „zdecydował się mierzyć przede wszystkim w inteli
genta". Niebezpiecze11stwo, jakie widziała Ostrowska, to zarzuty lokal
nej prasy o „niezrozumiałości, nicmasowości, elitarności teatru". Dyrek
cja czyniła ustępstwa wobec tych zarzutów ,i zdecydowała się na ,pre
zentację mało wartościowych sztuk typu Gra o pięć minut, Sierpniowa 
niedziela, czy też nieprzekonujący dramat współczesnego autora T. Ło
palewskiego Dominik. Drugie niebezpieczeństwo upatrywała Ostrowska 
w ,,przecenianiu takich bomb jak Kapelusz pełen deszczu", co może pro
wadzić do ulegania modzie i zbędnego epatowania widza. 

Skrótowe omówienie historii Teatru „Wybrzrże" ze szczególnym 
uwzględnieniem nowatorstwa i osiągnięć artystycznych dyrekcji Hub
nera zamieściłn również Ostrowska w „Pomorzu" (1959, nr 11), numerze 

1poświęconym I FTPP w Toruniu. W urtykule Ja to drze100 skądś znam 
nie ma już poglądów podobnych do wyrażonych w „N owej Kulturze" 
z 1952 roku, gdzie teatr I. Galla widziany był jako elitarny. Z perspek
tywy czasu Ostrowska oceniła walory tamtego okresu na podstawie 
wartościowych przedstawie11 i atmosfery więzi łączącej zespół. Wszystko 
co potem, było „długą i nieraz żałobną a także ciernistą drogą Teatru 
«Wybrzeże»'', aż do sezonµ L. Zamkow. W tymże numerze znajdują się 
także wywiady przeprowadzone przez Ostrowską z Z. IIubnerem i T. 
Gwiazdowskim. 

W okresie najuktywniejszej działalności krytycznej - w latach 
1958-1960 - Ostrowska napisała około dwudziestu recenzji, głównie 

dla „Pomorza". Nie ma już w nich szerszego ustosunkowunia siq do ca
łokształtu dorobku gdańskiej sceny, niewiele jest ocen ogólnych kierow-

• nictwa artystycznego czy znmierze11 1 wórczych, tak jak to bywało w la
tach uprzednich, gdy publikowała pojedyncze teksty. Recenzje posiadają 
konstrukcję podobną. Prawie zuwsze rozpoczynała Ostrowska swoją vvy
powiedź od analizy sztuki, czasem omawiała rodowód gatunku lub jego 
miejsce w historii tcntru. Podaw:1lrl własne ocE'ny z lektury <lrnmatu, 
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ustosunk<,wywała się do sensu wyboru repertuarowego. Punktowała 

problemy zawarte w tekście, nierzadko w formie streszczenia scen lub 

omówienia głównych postaci jako nośników znaczeń. Rzadko powoływała 
się na inne interpretacje utworu, chociaż wyraźnym śladem jej lektur 

są aluzje do rozpraw J. Kotta. 

Do bardziej interesuJących analiz Ostrowskiej należy om('.>wienie 

poetyki dramatów Rittnera z okazji premiery Głupiego Jakuba (,,Pomo

rze" 1958, nr 20). Wręcz entuzjastycznie ustosunkowała się do warsztatu 

dramaturgicznego tego rzadko granego autora: ,,zachwycam się jak nowo 

odkrytym starym lądem pełnym zapomnianych doskonałości''. Druga 

wypowiedź o dramacie, którą uznać można za szczegolowo uargumento

waną analizę prowadzącą do oryginalnych wniosków, to relacja z pre

miery Pieru..:szego dnia wolności w reżyserii zespołowej pod kierunkiem 

Z. Ili.ibnera i współpracy A. Wajdy. Większa część recenzji poświęcona 

jest udowodnieniu słabości sztuki L. Kruczkowskiego, zarówno w war

stwie problematyki, jak i w nieprzekonującej prezentacji bohaterów, 

wyliczaniu wad konstrukcyjnych. Prowadzi to autorkę do konkluzji: 

Sztuka Kruczkowskiego, budz~c \Viele zastrzeżeń i ~przeciwów, budząc przed:! 

wszystkim uczucie niedosytu myślowego, sztuka raczej chłodna lub poz?rnie chłod

na, jest jednak cieka\vym wydarzeniem literackim, choćby jako prowokacj;:i do 

dyskusji. 

Krytycznie oceniła również Ostrowska gdańską inscenizację, rolę Z. Cy

bulskiego jako Jana, płytką interpretację postaci Hieronima w kreacJi 

B. Kobieli, statyczną Ingę M. Dubrawskiej. W ocenie realizacji spektakl u 
głos R. Ostrowskiej nie różnił się od opinii miejscowej, natomiast od

biegał od sądów krytyki centralnej. Spektakl został zaprezentowany 

w Paryżu w Teatrze Narodów . . 
Fakt, iż R. Ostrowska tak szczególną uwagq przywiązywała do 

analizy tekstu, mógłby świadczyć o preferowaniu przez nią literatury 

w teatrze. Jednakże należy to traktować najwyżej jako echo tradycyj
nej krytyki, rzetelność w formułowaniu sądów na podstawie wiedzy 

o dziele, autorze i ich miejscu w historii sztuki. Dziś, niestety, znajo
mość teatru zasadza się na bywaniu na premierach. Przeważnie vv dru

giej części recenzji omawiał..1 Ostrowska na tle własnych analiz tekstu 
koncepcję reżyserską, określaj<-1c ją w skrótowej, celnej formie, 0 czym 

świadczyć mogą wyźej zamieszczone cytaty, choćby z realizacji z. IIub
nera. Tu już traktowała recenzentka słowo na ,równi z innymi tworzy

wami. Dla poparcia ocen czy udowodnienia specyfiki zabiegów reżyser

skich lub też w celu opisu roli Ostrowska analizowała często pojedyn

czą scenę. Jest to kolejny charakterystyczny element jej pisarstwa o tea

trze - umiejętność uchwycenia i opisu przekonującego momentu dla 

wyprowa<lzenia uog<'>lniaj'-1cych wniosk<'>w. Ma to wicie~ wspólnego z waż-

1q <'<'<'hq tw<'>rczoś<'i proza to rsk i(·j . .J ;1 k tra r 11 i<· h(1Wi<'m zallważot10 w ;ma-
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lizie choćby Wyspy - ogromną wagG p1~zywiązuje autorka do opisu 
chwili, ,,fotografii wraże11"ti. Znaczący jest już w pierwszej recenzji 
z Balzaka sposób odtworzenia sylwetki ojca Grandet w scenie jedzenia 
zupy. Tegoż aktora - Z. Karczewckiego - w roli Witkowskiego w Gru
bych rybach tak opisywała (,,Dziennik Bałtycki" 1955, nr 30), uwzględ
niając także charakteryzację i sposób zachowania: 

ma tu kapitalny gest i mimikQ, chód; jakieś drobniutkie chrząknięcia i nieznacz
ne reakcje hvorz,1 taką wymowę postaci, że trudno siG dziwić ustawicznym wy
buchom śmiechu i oklasków na wido\vni. A przy tym ta maska. Te policzki, bi
nokle, nos, uczesv.nie. Scenv. z kadrylem i scena OŚ\viadczyn - to d\Vv. ,,gwoździe'' 

przedstawienia. 

R. Ostrowska jest krytykiem wrażliwym na znaczenie gestu, jego 
funkcję w powiązaniu z innymi tworzywami. W recenzji ze sztuki B. 
Brechta Pan Puntila ... pisała, celnie charakteryzując cechy reżyserskiej 
ręki J. Golińskiego: 

położył szczególny nacisk na \vydobycic wartości tekstu, słowa popartego gestem, 
obrazem, światłem. Ciekawe, że właśnie gest potraktował oszczędnie i powściągli
wie tam, gdzie pojawiała siG poezja, znacznie zaś szczodrzej, gdzie dostrwgal gro
teskę. 

Obserwacja zawarta w ostatnim zdaniu trafnie ujmuje specyfikę insce
nizacyjnego obrazowania Golińskiego, wyraźniej ujawniającą się w jego 
wybitnych realizacjach w okresie późniejszym. Wśród nielicznych zarzu
tów, jakie stawiała Ostrowska w odniesieniu do szczegółów rozwiązania 
scen w tym przedstawieniu, znajduje się ,na przykład wskazanie na nie
potrzebny gest wyciągnięcia ręki Surkali w scenie jego odejścia od Pun
tili. Stawiając za.rzuty pod adresem koncepcji reżyserskich, Ostrowska 
starała się wskazać na inne możliwości ustawienia scen czy postaci. W 
opisie Zwad miłosnych zauważyła: 

pewien wyłom w jednolitym stylu przedstawienia stanowi jedynie 1,cena ze zbój
cami, którzy potraktowani zostali jak farso\ve rzezimieszki. Wydaje mi się, iż Rę

bajło powinien mieć tu raczej cechy bohatera Villonowskiego. 

Nawet w najbardziej entuzjastycznych wypowiedziach Ostrowskiej znaj
dowało się zawsze miejsce na drobne zastrzeżenia. W relacji z Tragedii 
optymistycznej jednoznacznie uznanej za wielkie osiągnięcie artystyczne, 
pojawiło się takie zdanie: ,,wbrew dobremu zwyczajowi recenzenckiemu 
nie wystąpię teraz z kolei z zarzutami", ale parę zdań dalej napisała: 

zbyt łatwo może, zbyt umownie rozpoczyna się scena rozbrojenia anarchistóvv. Tro
chq za długo trwa przebieganie niemieckich żołnierzy \V III akcie. W paru miej
scach Prowadz,1cy trac,1 silny na ogół kontakt z ,1kcj[J ... 

t1 .I. B:H.:hórz, /:o/du z Wu-"J>u „P11nkt'' 1!178, 11r I, s. ti-l fiB. 



Relacjonując prapremierowy spektakl L. Zamkow, znowu potrafi~a 

Ostrowska trafnie określić cechy Jej stylu reżyserskiego: umiejqtność 

operowania tłumem, wprowadzanie scen metaforycznych, poetyckich 

i „żywych obrazów", współdziałanie obrazu z muzyką. 

Ostrowska bardzo chwaliła przedstawienie .J. Broszkiewicza J ona.:,z 

i Blaz.en, ale w recenzji (,,Pomorze" 1959, nr 2) obok wielu zalet widziaL-1 

także kilka źle ustawionych scen: 

Nie podoba mi się ([ ... ] końcowe odcj~cie Błazna [ ... ]. Nie chcę i nie potrafię robić 

konkurencji reżyserom, ale sqdzę, że mógłby sobie z powodzeniem usiąść w pierw

szych rzędach. 

Dla zrównoważenia ocen przytoczyła zaraz obok przykłady scen, któ1 e 
uznaje za szczególnie udane, np. ,,kilka małych parad przed dworem 

królewskim". 

Wysoko oceniła Smak miodu w reżyserii K. Swinarskiego. Ale m. 

in. napisała o reżyserze: ,,pociąga go przede wszystkim nastrój, wyrai

nie lekceważy motywy naturalistyczne, choć zdarzają mu siq niekonse

kwencje" i tu wyliczyła konkretne sceny świadczące o antynaturali

stycznym lub naturalistycznym traktowaniu rzeczywistości scenicznej . 
.Reasumując niedomo'gi inscenizacji Kordiana, wskazała na możli

wość lepszego przygotowania premiery i lapidarnie stwierdziła: ,,niec0 
mocniejsza obsada zasadnicza, dojrzalsza reżyseria, więcej pracy nad 

czystym słowem. To wszystko - to wiele". 

Bardzo często winą za niepowodzenie inscenizacji obarczała Ostro

wska niewłaściwy dobór Dbsady. Uzasadniała to szczególnie, nie ganiąc 
wprost aktorów - tak na przykład pisała o rolach w Cydzie: 

Dużym nieporozumieniem wydaje mi się Szimena Anny Chodakcl\vskiej. Aktorka t;l 
0rna piękną dykcję i dobrze mówi wiersze, ale ani jej rodzaj temperamentu, ani 

warunki zewrn~trznc nie odpowiadają tej postaci. Chodakowska wyraźnie źle się 

czuła jako Szimena, zapamiętywała się w odgrywaniu, była natarczywa i tragizu

jąca, a jej fałszywy ton budził na \Vido\vni ,[ ... ] wesołość·. Inaczej równiPż wyobrn

żam sobie Infantkę. Zofia Mayr jest bardzo zdolnq aktorką, cieplq i żywą, słynny 

monolog Infantki wypowiedziała z tćllentem, ale Mayr ma wyraź!ie zacic;cie ch:1-
rakterystycznc, nmvet komiczne. 

Wiele miejsca poświqcila Ostrowska w recenzjach omówieniom gry 

aktorskiej. Nie ma tu jednak szerszych opisów aktorskiej intcrpretac.i1 

postaci w ramach koncepcji całego przedstawienia. Autorka oddzielnie 

analizowała bohaterów dramatu, przymierzając ewentualnie potem sw.1-

ją wizję do wykonania roli. Na przykład w dramacie .J. Giradoux Wojny 

trojańskiej nie będzie widziała w kreacjach Drmokosa i Hektora nie

właściwe, zbyt programowe i dydaktyczne odzwierciedlenie postaw prz(;
ciwstawnych, które dodatkowo w wmyśle rcalizatoró\v (B. Korzeniew

ski i Z. Illibner) miały stać siq aluzjami do polskich cech narodowych. 

Po tego typu wnioskach nie "rna już miejsca na omówic·nic sposobu pro. 



wadzenia ról przez aktorów. Zamiast tego otrzymujemy raczej zarys 

wrażeń ogólnych o odtwórcach postaci. N a przykład w recenzji z J anu.

sza i Błazna czytamy: 

Biliczak jako Król jest niezrówcany. Niezrównanie, niebotycznie głupi, niebywale 

śmieszny. Już nie mówię, że poshl.ć, ruchy, sposób mówienia, ale wyraz twarzy! 

Wyraz - chci::1łoby się rzec - gęby! 

W opisach tych charakterystyczny jest styl, jego swoboda - monolog 

nastawiony wyraźnie na porozumienie z odbiorcą. Swiadczy o tym m. 

in. potoc.:zność składni i czqstokroć sfonnulowa11. U dcrza urozmaiceni2 

określeń, np. o M. Nowickim w roli Szamb0lana w Głupim Jakubie 

pisała: 

zagrał te; rol<.; z wielkq kultuq i talentem. Uderzała w nim przede wszystkim nie

zwykła prostota, swoboda, oszczt.;dność głiy 1[ ... ]. Jakże drażni, irytuje i męczy Szum

bcbna otaczaj;.lCY go świat, jaki jest niespokojny, wciąż wewnr;trznie zirytowany, 

1 ozdrażniony, podejrzliwy i L\twr,wi('rny, zarozumiały i naiwny, jaki ogromnie S..l

motny \VŚród lu'.'izi. 

A oto ocena roli Jo ~lżbiety K(?piiiskiej w Smaku rniodu: 

Ta gra pełna skupienia, napic.;ta i zarazem nerwowa, prosta a unikajqca v,:szclkich 

h1tv.:izn, oszcz(,'.dna w środkach i żarliwa znamionuje na pewno nowcł szkolG aktc1r

skq, \V której nie wygrywa siq 'postaci, a jakby pu!lktujc jej przeżycia. 

Zauważyć można, iż kilku aktorów gdaóskiej sceny autorka wyróż

niła, poświ~cajac im znwsze, nieznleż.r1ie od ważności ról, kilka zda,\ 

opisowych. I tak z uwagą odnosiła ' .się do kreacji Z. Karczewskiego, L. 

IIas (Legut), K. Pepłowskie.i, Z. Tv1ayr, W. Stanislawskiej-Lothe, M. Du

brawskiej, B. Czosnowskiej, K. Talarczyka, S. Dąbrowskiego, Z. Makla

kiewicza. Za sposób wypowiedzi tekstu ceniła A. Chodakowską, Z. !v'Iayr, 

II. Sokołowską, I. Stankównę. Potrafiła też bezpośrednio wskazać akto

rom wadliwą interpretację .słowa, np. Grzmoció.ski w roli Cyda „za 

szybko mówił tekst, zbyt często łamał wiersz". Skrytykowała genem l

nie interpretacj(~ Kordiana m. in. za „źle m{>wiony wiersz". 

W wielu wypowiedzinch Ostrowskiej występuje skłonność do ironi

zowania, które stanowi pośrednią ocenę spektaklu i ról. Udowadniając, 

iż Szkoła żon w realizacji Żuchnicwskiego stała się farsą a nie komedią, 

pisała o postaci Anusi, ,,którą z dużym poczuciem humoru zagrała Zofia 

Mayr .robiąc z niej jednak kompletną gęś, lub - jak kto woli - zupeł

ną idiotkę. Talent charakterystyczny aktorki sprawił, że było to bardzo 

zabawne, ale gęsi nieco tu za dużo, a za mało uroku, wdzięku, erotyzmu". 

Cytat ten uwidacznia również, wspomniany już, lekki, felietonowy styl 

Ostrowskiej stosowany w niektórych recenzjach. Tym sposobem potra

f iła też mistrzowsko oddać atmosferę sztuki, a szczególną wrażliwość na 

utrzymanie odpowiedniego nastroju ujawniła w odniesieniu do insceni

zacji klasyki polskiej. O Grubych rylwcll pisała: 
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kapitalne typy i figury. I co za smaczki: te panienki, którym się nie śniło nawe~ 
o przedłużeniu ludzkiego rodzaju. Te słodyczki, naiwności, koperczaki „defekto
wych" starych kawalerów, te kadryle ... 

Rolę scenografii oceniała Ostrowska zawsze w kontekście zamysłu 

inscenizacyjnego. Ceniła pracę M. Kołodzieja, J. Kosińskiego (w Kor
dianie), a szczególnie wyróżniała projekty J. A. Krassowskiego w spek
taklach Z. Hubnera. O realizacji Szewców pisała, iż nie wiadomo gdzie 
kończy się scenograf, a zaczyna reżyser. W recenzji z Makbeta znajdu
jemy wnikliwy opis scenograficznych ro.związań scen uczty czy inwazji 
lasu birnamskiego. Ostrowska była wnikliwym obserwatorem sceny - 
zamieszczała wiele uwag na :temat funkcji światła. Tak opisywała sceny 
w Makbecie: ,,kotary lub horyzont i światło, światło i jeszcze raz świat
ło zmieniają szare pustkowie czarownic w zamek Makbeta lub pole 
bitwy". W omówieniu cenionej przez. siebie inscenizacji sztuki A. Wy
drzyńskiego Słońce krąży wokół ziemi, także ze scenografią J. A. Kras
sowskiego, zauważyła: ,,słowa uznania za posłużenie się reflektorami 
przy badaniu Joanny lub nasycenie purpurowym światłem sceny ma
jaczenia". 

Jak wynikało z wcześniej cytowanych ogólnych wypowiedzi Ostrow
skiej o repertuarze Teatru „Wybrzeże", była ona zwolennikiem współ
czesności na scenie, a szczególnie czytania klasyki przez pryzmat współ
czesności. Dlatego też entuzjastycznie oceniła IIubnerowską insceniza 
cję Makbeta jako przypowieści o konsekwencji władzy i jako bezpo
średnią odpowiedź reżysera na zdjęcie z afisza uaktualnionych w swej 
wymowie Szewców. Pochwaliła także uwspółcześnienie kostiumów w 
Głupim Jakubie traktując to jako przekonującą formę przybliżenia wi
dzom problematyki. Była natomiast przeciwniczką „aktualnych interpre
tacji", ,,na siłę", dosłownego czytania tekstów ze wskazywaniem ewen
tualnych aluzji do dzisiejszych postaw. Pisała o tym w recenzji Wojny 
trojańskiej nie będzie Giraudoux. Uważała, że tekst sam winien za
brzmieć aktualnie, a lepszy byłby wybór innej sztuki tego autora, tzn. 
Elektry, bowiem „dobór repertuaru to tak jak dobór dań", a „najwięk
szą zaletą dobrego kelnera jest wiedzieć nie tylko co, lecz kiedy i jak 
podać". W swoich opiniach Ostrowska była wielokrotnie odosobniona -
szczególnie w krytycznych sądach, których nie ukrywała, chociaż już 

w ,,Dialogu" w 1956 roku pisała: 

Jest rzeczą znamienną, że na Wybrzeżu (nie wiem, może gdzieś indziej również) 

krytyczna ocena tego czy innego przedstawienia przyjmowana jest przez wiGkszość 
ludzi teatru jako wyraz nieprzychylnego stosunku recenzenta ... do teatru i akto
rów. 

M. Szczepkowska niesprawiedliwie podsumowuje dzałalność Ostrowskiej 
jako wieloletniej recenzentki, pisze iż była krytykiem „wymagającym 
i surowym, przede wszystkim jeśli chodzi o stronq czysto artystyczną 
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przedstawień, mniej natomiast jest uczulona na zadania społeczno-wy
chowawcze teatru i jego funkcje propagandowe"1

• Ostrowska potrafiła 
bowiem polemizować z recenzentami codziennej gdańskiej prasy. Omó
wienie Jonasza i Bla.zna jest w całości ustosunkowywaniem siq do opinii 
innych krytyków i Ostrowska przeciwstawiała się tu sądom o „rzeko
mym cynizmie przedstawienia", uważając za możliwy śmiech z pew
nych aspektów naszej polskiej tradycji (tu: stroju ułańskiego). Po pra
premierze Ionesco opu blikowała oryginalną wypowiedź krytyczną Roz
mowa z nosorożcem (,,Pomorze" 1960, nr 14), w której w dialogu mię
dzy Ja i Nosorożcem objaśniała przesłanie sztuki. O inscenizacji Hub
nera pisała także w niedrukowanej recenzji, w której porównywała ten 
spektakl z premierą sztuki W. Saroyana Zabcnui jak nigdy w reżyserii 

J. Golińskiego. 
W recenzenckiej działalności uwagę Ostrowskiej zw,rócił jeszcze 

Teatr „Miniatura" - przede wszystkim indywidualność reżyserska Na
talii Golqbskiej. Już w roku 1953 (,,Dziennik Bałtycki, nr 275), omówiła, 
wprawdzie krytycznie, sztukę N. Bojarskiej Arirang - uproszczoną 

,,opowieść o niedoli i wyzysku" opartą na motywach ludowej baśni ko-
reańskiej. Natomiast w 1957 roku znajdujemy w „Tygodniku Zachod- ~ 

nim" (nr 48) entuzjastyczne omówienie Flisaka i Przydróżki, a rok póź-
niej w tymże czasopiśmie (1958, nr 8) Pastorałki L. Schillera. Na łamach 
,,Pomorza" (1958, nr 22) z okazji premiery Bi1caku z przyśpiewkanii II. 
Januszewskiej podsumowała działalność sceny dla dzieci i osiągnięcia 

jej głównych animatorów: N. Gołębskiej i A. Bunscha. Podkreślała za-
lety „teatru poetyckiej baśni", w którym ogromną wagę przywiązuje 
się do tekstu literackiego, a w poetyce przedstawień do niezwykle trud
nego zabiegu łączenia lalki i żywego planu. O spektaklach Gołębskiej 

pisała: ,,klimat bardzo polskiej tradycji, widzianej przez uśmiech, cza-
sem przez łezkę - rozmarza i czaruje widownię". 

Ostrowska była gorącym rzecznikiem powstających w połowie lat 
pięćdziesiątych teatrzyków i scen eksperymentalnych. O „Bim-Bomie" 
pisała jednak tylko raz (Czy warto v..Jznosić toast? ,,Tygodnik Zachodni" 
1957, nr 31) i to wówczas, gdy minął okres najlepszych premier tej scen
ki. Miała wtedy pretensje do zespołu, że „przestali być ubogim i pełnym 
prostoty teatrzykiem studenckim, że przystroili się w bogate cudze piór
ka, bez których szczerzej mogliby wyr~żać swoje myśli". 

Więcej uwagi poświęciła Ostrowska Teatrowi Rozmów. Pisała o nim 
jako o jedynym teatrzyku artystycznym w gdańskim środowisku. 

W artykule Kapelusz i dziatki czyli teatr dla mas (,,Pomorze" 1958, nr 

7 M. Szczepkowska, 20 lat teatru na Wybrzeżu. Wsponmienia i obserwacje. 
Gdynia 1968, s. 173. 

8 W tymże numerze znajduje się jedyna w działalności krytycznej R. Ostrow
skiej recenzja dotyczc1ca sceny poza Trójmiastem, mianowicie z .premiery T. Wil
liamsa Tatuowana róża w reż. Z. Karczewskiego w Teatrze im. W. Horzycy w To
run'iu. 
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11), będącym właściwie recenzją z dwóch przedstawień w Teatrze „Wy
brzeże" (Słomkowy kapelusz i Nasze kochane dziatki) omawiała istnieją

ce w Gdańsku sceny - nowo powstały Teatr Powszechny województw.1 
gdańskiego, Studio Rapsodyczne, powołaną właśnie do życia operetkę 

oraz Teatr „Wybrzeże" z komediowymi sztukami, zastanawiając się nad 
poziomem artystycznym i proporcjami wyborów repertuarowych. Uzna
ła, że „życie teatralne województwa płynie pod znakiem teatru dla mas. 
Nie zawsze w najlepszym tego słowa znaczeniu" i postulowała przezna
czenie „przynajmniej jednej ze scen Trójmiasta na prawdziwie artysty
czny teatr". W Teatrze Rozmów entuzjastycznie oceniła (,,Pomorze" 
1958, nr 22) premierę trzech jednoaktówek: Ionesco, Cocteau i Durrcn
matta i wykonawstwo W. Stanisławskiej-Lothe, Z. Cybulskiego i B. Ko
bieli, dyskutując wprawdzie z zestawieniem w jednym wieczorze trzech 
różnych poetyk, spośród których dramaturgia Durrenmatta nie została 

przez wykonawców zrozumiann. 

Za prawdziwe i wyjątkowe przeżycie artystyczne uznała Ostrowska 
spektakl nowo powstałej Sopockiej Sceny Eksperymentalnej - Przy 
drz·wiach zamkniętych J. P. Sartre'a w reżyserii Z. Cybulskiego. Pisału: 
,,Latami czekałam na Wybrzeżu na coś, co jest nastrojem premiery: po
wien dreszczyk oczekiwania, jakaś uroczystość wisi w powietrzu, mię
dzy twarzami niekiedy porozumienie" (,,Uwaga" 1957, nr 5). Ostrowska 
omawiała atmosferę panującą na sali sopockiego Klubu Artystów, a na
stępnie, zgodnie ze swym recenzenckim zwyczajem, na tle twórczości 

Sartre'a analizowała problem prezentowanej sztuki i jej realizację. Opi
sała rolę B. Kobieli i W. Stanislawskicj-Lothe. Nową scenę oceniła jako 
,,teatr myśli i refleksji", spektakl jako pr,opozycję intelektualną, prowo
kację do myślenia, co w gdańskim środowisku jest „zasługą o charakte
rze pionierskim". ,. 

Poza omówionymi recenzjami z premier w Teatrze „Wybrzeże" re
jcstracjq zdarzeń artystycznych odnajdujemy w stałych felietonach R. 
Ostrowskiej Kluka znad Bałtyku zamieszczanych w „Pomorzu", od po
czątku 1957 roku przez dwa lata, a podpisywanych pseudonimem Koło
dziej. W felietonach - listach do sąsiedniego województwa, powraca 
wielokrotnie problem życia teatralnego w Gdańsku, a przede wszystkim, 
głównie w 1957 roku, jego „stabilizacji'', nastawień na masowego widza. 
Styl lekki, ironiczny, niejednokrotnie ciqty i pełen złośliwości pod adrc-
sE:m miejscowej polityki kulturalnej wspomaga i obrazuje krytyczne 
oceny Ostrowskiej. Autorka przeciwstawia pompatyczne premiery w 
Operze Bałtyckiej skromności sali i odbiorców Sopockiej Sceny Ekspe
rymentalnej. Powołanie Wojewódzkiego Teatru Powszechnego i gdar\
skiego Teatru Muzycznego pointuje brakiem miejsca dla prawdziwie 
artystycznych zdarzeń. Wspomina o „Bim-Bomie", którego wielbiciele 
czekają bez nadziei na kolejny program, dwukrotnie relacjonuje spek
takle Cyrku Rodziny Afanasjew „Tralabomba" (1959). Rejestruje gościn-
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ne występy teatrów warszawskich z Shawem, Anouilhem, a także pre

zentację spektaklu Drze1m umierają stojąc z M. Ćwiklińską. Wspomnia 

osiągnięcia Teatru „Miniatura" i Filharmonii Bałtyckiej, a od czasu dy

rekcji Z. I-Hibnera niektóre premiery w Teatrze „Wybrzeże". 

W połowie 1959 .roku „Kluka" przestaje się ukazywać w „Pomo

rzu", a Z. Ciesielski zajmuje miejsce stałego sprawozdawcy z premier 

w Teatrze „Wybrzeże". 

Od 1 września 1960 rnku Ostrowskiej powierzono kierownictwo lite

rackie Teatru ,,Wybrzeże", w momencie, gdy dyrekcję artystyczną objął 

J. Goliński. J. Goliński pisał we wspomnieniu: 

Kierownik literacki? [ ... ] Enigmatyczna to funkcja. Bez pragmatyki służbowej, bez 

godzin prucy, często bez sensu. l[ ... J Rófa nie przylegała do fadnego znanego mi 

wzorca. Długo trzeba byłą ją namawiać na tę posadę, ale gdy już raz powie

działa: Tak - wlazła w teatr z kopytami. Mózgiem i sercem. Od początku my

ślała per „my", ,,nasz". Nasz sukces, nasza klęska, nasza frekwencja, nasza prc

mier,1... Właśnie - !la przykbd premiera. W czasie tego przedstawienia aktorzy 

i reżyserzy chodzc1 na miękkich nogach { ... ] Róża przezywała każdą premierę w at

mosferze takiej paniki i nadziei, jakby dziecko pierworodne miała urodzić. A prze

cież za udany spektakl n'ikt jej nie chwalił [ ... ] A tylko ja (Wiem, ile w fa:k zwa

nych liczących siq realizacjach było jej rozumu i wyobraźni [ ... ], gdy Róża Ostrow

ska prc1cowała w Teatrze „Wybrzeże", była tego zespołu twardym sumieniem i zw,J

riowanym kibicem zarazem [ ... ]. Znała teatr, rozumiała jego mechanizmy, pasjo

nowała się nim - więc cieszyła się w zespole wielkim prestiżem [ ... ]. Imponowała 

\V nic koliczących siG teatralnych dyskusjc1ch jasn,1, bezbłqdną analizą9• 

Wspomnienie J. Golińskiego jest jedynym dokumentem utrwalają

cym osobowość R. Ostrowskiej w .środowisku teatralnym, sygnalizują

cym jej niezaprzeczalny wkład pracy w dorobek i osiągnięcia gdai1ski2j 

sceny w latach 1960-1968. Niemożliwa jest bowiem dziś ocena jak da

lece inicjatywy Ostrowskiej ważyły na programowaniu repertuaru, jakie 

były jej inspiracje i wpływy na decyzje. Jedno jest pewne, że współ

praca w ścisłym triumwiracie dyrekcyjnym: A. Biliczak - J. Goliński -

R. Ostrowska odczuwana była na zewnątrz jako harmonijna, a ,odpowie

dzialność z&. decyzje była kolegialna. Podczas siedmiu sezonów dyrekcji 

artystycznej .J. Golińskiego w repertuarze Teatru „Wybrzeże" wyraźna 

była przewaga dramaturgii współczesnej (na osiemdziesiąt premier ···

pięćdziesiąt tytułów), w tym preferowano sztuki polskich autorów, dając 

wśród dwudziestu dziewięciu sztuk - dziesięć prapremier. Teatr od

nosił sukcesy głównie dzięki reżyserskim pracom J. Golińskiego, po

cząwszy od Franka V F. Diirrenmatta (1962), a skor1czywszy na intere

sujących interpretacjach dramaturgH angloamerykańskiej (pięć premier) 
ze słynnmi spektaklami Komu bije dzwon (1964) i Kto się boi Virginii 

Woolf (1965). Scena gdańska zyskała opinię teatru politycznego i aktual-

9 .J. Golii'lski, Ochrzcili ją R.óżą [w:) R. Ostrowska. Mój czas osobny, s. 158-
-159 i 161. 
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nego:0
• W ocenach przedstawień sądy gdańskiej prasy codziennej rcz

bieżne były z opiniami prasy centralnej i czasopism fachowych. Mówio
no nawet, a odnotowuje to w swej książce M. Szczepkowska, iż nieprzy
chylność gdaó.skiego środowiska była powodem rezygnacji na jeden rok 
z pracy w teatrze J. Golińskiego i R. Ostrowskiej. Właściwie obydwoje 
otrzymali stypendia - Golió.sld do USA, Ostrowska do Francji (22 II-:-
30 VI 1962), a w sezonie 1961/1962 dyrekcję artystyczną sprawował 

A. Bunsch, kierownikiem literackim była Joanna Kulmowa. 
Efektem pobytu Ostrowskiej w Paryżu był tom opowiadali. Siódme 

piętro (Gdynia 1964), sprawy teatru nie są jednak ich tematem. Wraże
nia teatralne odnotowane zostały natomiast w trzech artykułach w „Po
morzu" (1962, nr 20-22) oznaczonych wspólną winietą Paryskie ro.zcza
rou:ania. Rozczarowania wynikały przede wszystkim z porównań między 
teatrem polskim a scenami paryskimi. OstrO\vska preferowała polski 
teatr inscenizatora i scenografa: ,,teatr syntezy: literatury, rnalarstw..1, 
muzyki i żywego słowa", podczas gdy we francuskim teatrze dominowa
ło nastawienie prawie wyłącznie na aktora i jego słowo. SpośrćJd trzy
dziestu obejrzanych sztuk zainteresowały Ostrowską jedynie jednoak
tówki E. Ionesco i sztuka B. Behana Zakładnik. 

Dla sztuki tej - pisała Ostrowska - mam głqbokq sympatię, podziw i stosunek 
nieledwie poufny. Przez przeszło rok bezskutecznie próbowałam umieścić ją w re
pertuarze Tec1tru „Wybrzeże". Jest to w moim przekonaniu jeden z najglqbicj hu
manistycznych utworów ostatnich lat. 

Dramat islandzkiego autora został wystawiony w Teatrze „Wybrzeże" 

dokładnie dziesięć lat później za sprawą M. Okopińskiego i S. llebanow
skiego w reżyserii .T K reczmarn. 

Kolejnym rozczarowaniem, jakie przyniosło zapoznani(! ~i(; z życiem 
teatralnym Paryża, hyl dla Ostrowskil'.i ogr;1niczony „z~1mkni(;ly krą~·· 

tepertuaru. Zdziwienie budzib możliwość prezentowania jednej sztuki 
przez cały sezon na jednej scenie wobec intensywności pracy polskich 
teatrów. Natomiast zazdrość wzbudzała francuska publiczność, ,,którn 
potrzebuje teatru i ma do niego żywy, poufny stosunek, która reaguje 
na każdy dowcip, chwyta każdq aluzję, która w teatrze nie siedzi, a żyje 
w nirrf'. Dla takiej publiczności warto, by R. Planchon stwarzał własny 
teatr. 

Ostrowska była obscrw..1torem odbywającego siE; w Paryżu Teatru 
Narodów. Oceniła tendencje współczesnego teatru światowego jako 
zmierzanie ku przełamaniu dotychczasowych konwencji teatralnych, 
szczególnie na podstawie wystąpień „Living Theatre", którego sława ' 
dopiero zaczęła docierać do środowiska teatralnego. Ostrowska opisała 
spektakl jako ciąg improwizacji i śmiało oceniła: 

10 Por. analizę dorobku artystycznego w Teatrze „Wybrzeże" w tym okresie: 
1\1. Bukowska, Teatr Jerzego Golińskiego 1960/61-1966/67 [w:] Album Teatru ,,Wy„ 
brzeże" 1921-1986. Pod red. R Dymne~ ł H. Kasjaniuk~ Gdańsk 1986, s'. 23-~7, 
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Myślę, że „Living Theatre" dysponuje, prócz znakomitego zespołu aktorskiego, cie

kawymi pomysłami i inwencją, której jednak wyraźnie zabrakło myślowego dro

gowskazu. Ten „antyteatr" staje siq niestety celem samym w sobie, a tego typu 

i::-oszukiwania prowadzą już chyba na jałowe bezdroża. 

Z opinii tej jasno wynika, iż Ostrowska nie była entuzjastką nowości 

w teatrze, które zostały nazwane potem mianem drugiej reformy tea

tralnej. Zespół amerykański określiła jako „antyteatr". Podała też przy

kłady obejrzanych przez siebie „antyfilmów". Nie była zwolenniczką for

malnych przełomów w sztuce. W konkluzji sprawozdań z pobytu we 
Fra,ncji czytamy: ,,Świeża, autentyczna i zawsze nowa w sztuce jest 

tylko moc przekonywania o sile przeżyć ludzkich, o wewnętrznej auto

nomii człowieka. To brzmi trochę jakbyś rzekł: ziemia jest kulista". Zda

nia te mogą stanowić motto do całego myślenia Ostrowskiej o teatrze, 

do jej prac - adaptacji i analiz. Coś z tego przesłania obecne było w 

wyborach repertuarowych Teatru „Wybrz.eże" w latach sześćdziesiątych, 
zgadzało się z wypowiedziami programowymi J. Golińskiego, który chciał 

tworzyć teatr „współczesnych spraw Polaków", a w doborze dramatu~g1i 
rodzimej i obcej eksponowane były problemy moralne, konfrontowane 

postawy indywidualne w stosunlrnch mi~dzyludzkich. Tendencje do pe
netrowania takich właśnie tematów, czy doboru sztuk pod kątem tych 

kwestii odczytać można z analiz dramatów, jakie przeprowadzała f\ .. 

Ostrowska w felietonach przedpremierowych zamieszczanych w ;,Głosi.e 

Wybrzeża" w latach 1960-1968. Ten gatunek wypowiedzi zda siq nie

doceniany zarówno w historii krytyki teatralnej, jak i nie ma właści

wego miejsca w dokumentacji przedstawień. Wydaje się, iż powodem ta

kiego traktowania felietonu przedpremierowego jest pozorna konieczność 

jego schematycznej zawartości: informacji, która ma być wyjaśnieniem 

podstawowych danych o sztuce, .autorze, realizatorach oraz słów zachęty 
do uczestnictwa w :;pektaklu. W wypadku felietonów R. Ostrowskiej 

rzecz ma się zgoła inaczej. Napisała ich około sześćdziesięciu. Tylko ni~~

które odnotowane są w bibliografiach premier Teatru „Wybrzeże". Nie 

ma o nich wzmianki w biogramach autorki. 

Warto więc porównać felietony R. Ostrowskiej z innymi tego typu 

wypowiedziami. Nie ma w nich nic ze schematyzmu, szkolnych om6-

wień. Eierwszoplanowo ujawnia się osobowość autorki wyrażająca się w 

stylu jasnym i prostym, niejednokrotnie ironicznie nacechowanym. W 

sposobie pisania dominuje nastawienie na czytelnika, swobodny tok wy

powiedzi, często z anegdotami wiążącymi się nie tylko z przygotowywa

nym spektaklem, jego dziejami w historii teatru, autorem, ale i z co

dziennymi zdarzeniami. Ostrowska lubi rozpoczynać teksty od intrygu
jących sformułowań. W felietonie o sztuce A. L. Kopita O mój tato, 

biedny tato zauważa „Bombowy tytuł, prawda?" (,,Głos Wybrzeża" 1967, 

nr 48), omówienie Nagiego króla J. Szwarca, kolejnej sztuki w repertua

r.ze ze słowem król w tytule, rozpoczyna zwrotem: ,,Ja wiem Panie Re-
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daktorze, to bardzo niedobrze, jeszcze jeden i w dodatku nagi, 1 w ogol~ 
nie wiadomo, jak się to skończy dla nas obojga - takie monarchisty
czne ciągoty" (,,Głos Wybrzeża" 1964, nr 275). Znajdujemy również zdn
nie, wprowadzające w ironiczny sposób w sedno problemu, pisane przy 
okazji premiery Romul·usa Wielkiego: 

Pomyślałam sobie: sztuka Durrenmatta powinna być lekturą podsta\VO\Vą mężów 

stanu [ ... ]. Pomyślałam nawet o specjalnych spektaklach dla polityków, na abona
menty. Ale obawiam się, że temu zadaniu nic podołałby nmvet tnlent orgnniza
cyjny dyrektora I3iliczaka (,,Głos Wybrzeża" 1966, nr 46). 

Rzadko felietony kończą się apelem do widzów o uczestnictwo w 
spektaklu, poza tradycyjnym: ,,Do zobaczenia na premierze". Słowa za
chęty znajdują się przy omówieniach przedstawień sztuk współczesnych 
- Dużego jasnego .J. Abramowa: ,,Polecam je jako malq łaźnię - beL 
szczególnej okazji. Ot tak, dla higieny'' (,,Głos Wybrzeża" 1964, nr 130), 
albo - o Kobiecie w t.rmlnej sytuucji M. Domcd1skiej: ,.Zażyjecie weso
łości za darmo, bezdewizowo, zrobicie payjemność autorowi i rccdiz:a
torom" (,,Głos Wybrzeże" lnG 1, nr 204). Czasem ko11czy się felieton ta-· 
jcmniczą uwagą, np. przy okazji Weselu: ,,No cóż, jak spaść, to z dużego 
konia. A właśnie z tym koniem. O nic. Co do konia - to już na pre
mierze" (,,Głos Wybrzeża" 1960, nr 313) - faktycznie w scenic z Ryce
rzem Czarnym pojawiał się na scenie autentyczny koń. 

Felietony bardzo rzadko opatrzone są atrakcyjnym tytułem - in
nym, niż tytuł sztuki. Jeśli siq już pojawiają - mają albo przewrotny 
charakter: Ojciec król01vej, czyli teść bije relcorcl tdci01oych (,,Głos Wy
brzeża" 1964, nr D2), albo wyrnżaj<-1 sedno interpretacji sztuki W.~cieldi
ca, czyli I fomlet u· jusellwc/1 (,,Głos Wybrzeża" 1 %n, nr 70). 

Przytoczone przykłady elementów perswazyjnych w felietonach 
Ostrowskiej miały tu poświadczać~ troskq autorki o zachowanie reguł 

up~awianego gatunku, udowadniać komunikatywność w sposobie ujqci::1, 
barwność, żartobliwość i gawędziarskość stylu zamiast sza błonowego wy
kładu czy suchych informacji. Znajduje się tu i autctematyczna reflek
sja, czym jest: ,,felieton przedpremierowy czyli wprowadzenie. Koni:1 
z rzędem temu kto mnie pouczy, jak w istocie ten twór powinien wy 
glądać" (,,Głos Wybrzeża" 1966, nr 70). 

Pojawiające się w tekstach dygresje .sq także wyrazem wrażliwości 
na bezpośredni kontakt z odbiorcą. ZnajduJq siq tu wzmianki o ogólno
polskim spotkaniu z pisarzami skandynawskimi w Gdańsku przy oknzji 
omawiania dramaturgii Strindberga (.,Głos Wybrzeża 1967, nr 95), czy 
o Zjeździe Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych pod Grunwaldem wpi
sane w rozważania o Zav..;i')zy Czarnym. Wiele jest asocjacji natury oso
bistej, na przykład - wspomnienie o poznawanej z nut mamy melodii 
shimmy, gdy trzeba przekonująco zaprezentować nastrój spektakln 
Niech no tylko zuku:it.nq jabłonie (,,Głos Wybrzeża" 1967, nr 81) albo 
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remm1scencje z okresu wojny. W całości warto tu przytoczyć zwierze

nie o pierwszych kontaktach teatralnych o~trowskiej zapisanych z oka

zji premiery Szekspira: 

\Vieczór trzech króli był jednym z pierwszych w moim życiu spotkaó z teatrem 

Była wojna, rok chyba 1941; teatr polski w Wilnie zgłuszony na dłuższy czas przez 

!-ometonov.,-ców, znów grał - już teraz w brzydkiej sali dawnego kina „Helios" przy 

ul. Wile11.skiej. Szlo siq tam jak na manifestacje; narodową, ale odbierało straw(; 

tęgą, me przyprawioną żadnym wojennym „ersatzem·', Ż'.:ldnć1 sacharyną wzruszc1\. 

Grano Szekspira, Słowackiego, Corneille'..1, i grano dobrze. Bo też mógł się nic 

wstydzić swoich nazwisk ten zespól wzb0gacony jeszcze wojenną falą ucickinicr

ską. Wydaje mi siq, że obsadę tamtego mojego Wieczoru. trzech króli mogę niemal 

calq odtworzyć z pamięci: Czk,nvkę grał Kurnakowicz, Chudogębę - Ciecierski, 

l\1ć1lwolia - MalL1a, M..1rię - Ifa:1ka Bielicka, Orsina - Duszyóski, a Violę -

Ordonka, ta legendarna dziś dla najmłodszego pokolenia Ordonka, której już nie 

miała zobaczyć wiqcej żadna polska scena [ ... ] trudną i ciekawą rolę Bluznu gnl 

Stanisław Milski, reżyserujc1cy dziś ten spektakl w Sopocie. (,.Głos Wybrzeża" 19fH, 

nr 78). 

Dygresje, zwroty pcrswazy jne ~ nudaJq wyp:Jw1cdz10m Ostrowskiej 
luźną kompozycje~. Ale ponad warstwą impresyjnych refleksji ujaw1~ia 

się przede wszystkim p1an zasadniczy - świat teatru. Felietony przed
premierowe Ostrowskiej stanowią bardziej kronikę jej lektur dramatu, 

niż rejestrują przygotowania rcalizac.1i teatralnej. W kilku bowiem za

ledwie tekstach, i to w początkowym okresie jej współpracy z ,,Głosem 

Wybrzeżu", pojawiały się nazwiska autorów inscenizacji czy też wyjaś

nienia intencji teatru co do umieszczenia danej sztuki w repertuarze. 

Gdy ,J. Golir\~ki na pocz~1tku lat sześćdzicsi,1tych występował z progra

mem prc'zentacji \Vspr'iłczesności na gdar'l~kicj sccni(', Ost.rowska tłuma
czyła wybl'n· klasyki (fliszpcrnie 10 Vcrnii, Wesele Figura, Zycie i hnier1: 

królu Ja.nu) ze względu na aktualność problematyki. Tylko w niektó

rych przykładach ( poza własnymi adaptacjami) objaśniała intencje re
żyserów co do kształtu scenicznego tekstu - np. Krakowiacy i górale 

opracowani wyłqcznie w oparciu o tekst W. Bogusławskiego i Żywot 
Józefa, odbiegający w linii interpretacyjnej od przedstawienia K. Dejm

ka w Warszawie. 

Tak jak w działalności rcconzyjncj, tak 1 felietonach przedpremie

rowych ujawnia Ostrowska bezpośredni stosunek do sposobu czytania 
klasyki. W omówieniu Nocy listopadowej pisała: 

Eroń nus Boże przed odświ0,tnym przy jmo\v,111iern n;1szej klasyki. W odśv.'iGtności 

kryje si~ zawsze smuk aranżowar!ego ccrcmoniulu, obowiązku i - nudy. Polski 

dramat narodrw.:y ma prawo stać siq chlebem powszednim teatru i tylko od teutru 

zależy przekuzanic jego żywotności i siły. (,,Głos Wybrzeża" 1967, nr 125). 

Dlatego też w interpretacji Hl esela eksponowała aktualność „pewnych 

postaw - narodowych, społecznych, psychologicznych", Zaiciszę Czar
nego ujmowała nie jako dramat historyczny, a wiecznie żywą opowieść 

8~) 
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o „żołnierzu-tułaczu" i jako „sąd, rozrachunek z grzechami poczętyn1i 

w złotej wolności, w sarmatyzmie. Rozrachunek jakże współczesny". 

Rzadko podejmowała Ostrowska problemy poetyki teatru przy oma
wianiu klasyki. Jedynie z okazji premiery Historyi o chu;alebnym zmar
twych:icstaniu pańskim (,,Głos Wybrzeża" 1963, nr 111), pisała o styli
zacji ludowej i stylizacji w teatrze, tak jak ją widział L. Schiller i kon
tynuuje K. Dejmek. Wiqcej problematyki z zakresu poetyki dziel tea
tralnych znajduje się w wypowiedziach o dramatach współczesnych. 

Wyprowadzała rodowód teatru faktu, pisząc o Zmierzchu demonów 
R. Brandstaettera (,,Głos Wybrzeża" 1967, nr 6) i Sprawi2 Oppenheimem 
II. Kipphardta, wymieniając jako prekursorów tego gatunku Szekspira 
(dramaty o władzy!) oraz Brechta. W felietonie o Moim bracie niepo·
pra1.rnym W. Krzemińskiego i L. Kerna (,,Głos Wybrzeża" 1960, nr 87) 
wspominała tradycje współczesnej polskiej komedii muzycznej i musi
calu wywodzące się z wodewilu i śpiewogry. Znajdujemy również szkic 
o nurcie komediowym w dwudziestoleciu międzywojennym, w którym 
;,ytuuje Ostrowska dramaturgię M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (,,Głu::; 

Wybrzeża" 1963, nr 269), przypomnienie sporów o Szaniawskiego i dy
skusji nad prapremierą Żeglarza (,,Głos Wybrzeża" 1966, nr 274). Ostro
wska jako interpretatorka dramatu w pełni ukazuje swoje możliwości 
warsztatowe, wnikliwie analizuje Śmierć gubernatora L. Kruczkowskie
go (,,Głos Wybrzeża" 1964, nr 217) i Wyszedł z domu (,,Głos Wybrzeża" 

1967, nr 119). Ta jedyna w okresie dyrekcji .J. Golió.skicgo sztuka Róże
wicza została przez Ostrowską przedstawiona w kontekście twórczości 

poety z tak celnymi klasyfikacjami postaci, jakich nie spotkamy we 
wszystkich dotychczasowych publikacjach poświqconych tej dramaturgii. 

Z kontekstu omówic11 wspc'>kzesnych sztuk polskich wynika, że 

Ostrowska nic lu!Jil;i Mrożka. Felietony o llld!Jkll (,.Głos Wybrzeża" 

lPtil, nr 136), 'l'anyu (,,Clos Wybrzeża" l!J(j3, nr '.276) cechuje zdawkowe 
przytoczenie ogólnikowych opinii o jego pisarstwie, interpretację Po
czwórki ( 1968, nr 30) zastqpuje streszczenie sztuki. Jedynie przy prapre
mierowym spektaklu jednoaktówek Strip-tease i inne (,,Głos Wybrzeża" 

1962, nr 5) opisała Ostrowska kategorie groteski, podaj,ic celne sformu
łowania o poetyce Mrożka za .J. Błońskim. Zdawkowo traktowała takż~ 
Karpowicza. Natomiast prezentując Króla I V S. Grochowiaka, opisała 

cechy szczególne jego twórczości dramaturgicznej na tle dorobku poe
tyckiego. Ciekawie analizowała Witkacowskiego Wścieklicę jako „Ham
leta skazanego na współczesność nad rzeką Chlipuchą", porównała dra
mat z Weselem, nie zgadzając się z poglądami o rzekomym cynizrni0 
tej twórczości. W kontekście umiejętności ocen wartości teatralnych 
tekstów współczesnych dziwi obszerny wywód dotyczący sztuki J. Kra
sickiego Za nasze winy i u:asze (,,Głos Wybrzeża" 1966, nr 24) uznanf'j 
po premierze za kompletny niewypał artystyczny. Ostrowska szerok~1 
omówiła temat więziennictwa w literaturze, udzieliła poparcia debiuio-
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wi, zapraszała widzów do dyskusji. Natomiast znaczący jest brak felieto
nów Ostrowskiej przed premierami debiutów I. Iredyńskiego i L. Legut 
w sezonie 1960/1961, czy Łóżka J. Afanasjewa w 1967 roku. 

Najwięcej inwencji analitycznej, erudycji zawierają felietony o wspól-
czesnej dramaturgii światowej. Bliskie były zainter,esowania Ostr_ow
skiej upodobaniom Golińskiego do prezentacji scenicznej tekstów pisa
rzy amerykańskich. Od doskonałego spektaklu Księżyc świeci nieszczę.~
liwym w roku 1960, poprzedzonego wnikliwym omówieniem Ostrowskiej 
znaczenia E. O'Neilla w dramaturgii światowej (,,Głos Wybrzeża" 1960, 
nr 254) do słynnego przedstawienia Kto się boi Virginii Woolf E. Albc
c'go w roku 1965. Z okazji tej prapremiery Ostrowska opracowała ob
szerny felieton (,,Głos Wybrzeża" 1965, nr 37), w którym tłumaczyła 

wszystkie warstwy tekstu, wychodząc od objaśnienia tytułu. Wnioski 
z interpretacji są sformułowane jak zawsze w brzmieniu najbliższym 
problemom odbiorcy: ,,człowiek boi się życia bez jakiejkolwiek iluzji -
twarzą w twarz tylko z własną egzystencją". 

W innych felietonach zaskakuje Ostrowska pomysłowością interpre
tacyjną i oryginalnością skojarzeń np. poetyki Durrenmatta i Mrożka, 
rangi Fizyków na scenie światowej ze znaczeniem N ary Ibsena, twór- 0 

czości współczesnych pisarzy amerykańskich z ideami Strindberga, pokre
wieństw między Andorrq Frischa a Nosorożcem Ionesco, analogii Całe
go życia IIartoga i Sagi rodil Forsyt.óin Galsworthy'ego. Wielokrotnie \V 

swych omówieniach przywołuje Ostrowska głośne spektakle europejskie 
promujące autorów i ich sztuki oraz opinie zachodnich krytyków. Po· 
jawiają sic~ nazwiska wybitnych reż'yserów: obok B. Brechta i E. Pisca
tora - P. Brook i najczqścicj .J. Vilar. 

Inwencja Ostrowskiej w opracowywaniu felietonów przcclprcmic
rowych nic szla w parze ze ':-;posobem redagowania prognnnów tt1atn.il
nych, co należało do obowiązków kierownika literackiego. Programy 
z pierwszej polowy lat sześćdziesiątych na tle innych okresów działal

ności Teatru „Wybrzeże" wydają się naj~kronmiejsze i szablonowe. O ile 
wcześniej W. Lachnitt zamieszczał własne teksty o twórczości dramatur
gów, a w okresie późniejszym - kierownictwa literackiego S. Hebanow
skiego - programy zwiększyły objętość i przynosiły artykuły pisane 
specjalnie na zamówienie teatru, o tyle w latach 1960-1 !-169 schemat 
zawartości bywał następujący: notka biograficzna o autorw, zestaw cyta
tów ze sztuki (niektóre z nich mogły stanowić motto za~aclniczej intcr
pre~acji spektaklu), przedruk opracowaii. krytycznych w d0ść <skromnym 
rozmiarze (wyjątek: Jan Karol Maciej Wścieklica, Tragedia o bogaczu 

i Łazarzu). Do rzadkości należało zamieszczanie wypowiedzi reżyserów 
(B. Fijewska, K. Braun), scenografów (A. Bunsch na temat Historyji), 
autorów 1sztuk (Z. Wojdan, R. Brandstaetter), tłumaczy (B. Zieliński, .J. 
Pomianowski, D. Żmij). W roku 1966 i następnie 1968 programy otrzy-
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mywały nowe szaty graficzne, ale ich atrakcyjność zwiększała się jedy- , 
nie pod względem plastycznym. 

Ostrowska zatrudniona była w Teatrze „Wybrzeże" do 31 sierpni'.1 
1969 roku, jednakże faktycznie wypowiedzenie z pracy otrzymała 31 sty
cznia. Kłopoty, jakie spotkały środowisko literackie po wypadkach mar
cowych, najdotkliwiej zaważyły na twórczości Ostrowskiej. Pozbawion:-1 
została nie tylko pracy, ale i możliwości publikacji. Ostatnj0, dwa felie
tony przedpremierowe ukazały się w pierwszym kwarb1e 1963 roku. 7'he 
mogła również Ostrowska podpisać swego nazwi~ka pod adaptacją Pr-:erJ
iciofoia S. Żeromskiego w reżyserii Z. Bogdańskiego (prnniera ~G VI 
1969). Ani biogramy autorki, ani dokumentacja teatralna nie odnotowują 
jej udziału w tej pracy sygnowanej nazwiskiem przyjaciela Zbigniew1 
Florczaka. 

Adaptacje teatralne są oddzielnym rozdziałem w dorobku H. Ostrow·
skiej. Praktykę w tym zakresie wyniosła z okresu pracy w Rozgłośni 

Gdańskiej Polskiego Radia w latach Hl50-rn55. Pod jej rcc.lakcjq prze
niesiony został na antenq spektakl Tragedii optymistycznej L. Zamkow 
(11 XI 1954), a przede wszystkim odbyła siq pierwsza po wojnic realiza
cja Zawiszy Czarnego w opracowaniu .J. Golińskiego (12 VII 1D55), gdzie 
jak wspomina reżyser, Ostrowska mówiła tekst Prowadzącej dramat. 
Byb założycielką i wieloletnią redaktorką kabaretu literackiego ObcrŻ'l 
pod Neptunem, którego pierwszy program nadano 21 grudnia 1954 roku. 
W nielicznie zachowanych dokumentach H,ozglosni z tamtego okresu od
notowane są tytuły - prawdopodobnie montaży i udaptacji (a nie ory
ginalnych słuchowisk) redagowanych przez Ostrowskc!, np. w roku 195'3: 
Miasto nad Motławą, w -roku 1954: Kilogram iręyorza (wraz z M. Walic
ką), w rnku 1935: Operacja „1cąż morski.", Upotcicść portowej 1wc!_;, 
Wracają jaskółki, Opowieść o morzach - Jlliszt uchodzi w góry, Powrót, 
Odiraga, Otwarty jest lealr dziejów, Brzosktvinie według O. Ilenry'ego„ 
w 1956: Sprnzra Maszaly. 

Biogramy Ostrowskiej podają, iż jest autorką słuchowiska Pieśń 

o Gdanie, którego współautorem był F. Fenikowski. W istocie wspólni0 
z Fenikowskim napisała jeszcze Juna z Kolna, L1.cy z gdaiiskicgo ratu
sza i być może inne książki. Ada pt owa b również dla potrzeb radia swą 
powieść Wyspa. Interesującym tekstem dramaturgicznym jest słuchowi
sko Zmiana łóżka. Sceny z życia zuiorou:ego (1970), emitowane na ante
nie P~lskiego Radia 16 listopada 1972 roku. Tekst lPn, to nie tylk') 
obserwacja obyczajów panujących w szpitalu, to również obraz postaw 
ludzi skazanych na pobyt z sobą w sytuacji bliskiej ostatecznej. Prze
rywnikami w dramacie są piosenki. które mają stanowić przesłanie, od
noszące się nie tylko do opisywanych sytuacji. Ta forma pisarstwa -
a przypomnieć należy jeszcze songi napisane przez Ostn11.vską do pre
mier w Teatrze „Wybrzeże" Westerplatte (1965) i tekst d.J krnaclyj~kiej 
ballady ludowej w Zeglarzu (1966) - mogłaby, ze wzglqdu n3 faktyczne 
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walory poetyki, stanowić samoistny wątek interpretacji twórczości autor-
ki, która nie drukowała oddzielnie swych wierszy. 

Wśród rękopisów Ostrowskiej znajdują się teksty nigdy nic wysta
wianych sztuk: Przygoda w Mechęcinie i W lesie. Bez wnikliwszych ba
dań trudno jest obecnie ustalić czas powstania utworów. Realia tekstów 
wskazują, iż pierwszy z nich napisany był prawdopodobnie tuż przed 
rokiem 1960, drugi - po 1968 roku. Przygoda w Mechęcinie pozbawion,1 
jest przekonującej konstrukcji dramaturgicznej, chociaż pomysł aneg
doty wyprzedw cieszące się dziś powodzeniem sztuki A. Gelman;1 czy 
I. Brcsana. Znany pisnrz powracający z emigracji od\viedza małe mL:1-
steczko, w którym si(~ urodził i wychował. Oczekuje go grupa urzqdni
ków, którzy jednocześnie mają swoje problemy Jako sz<:.·.fowie powiatu . 
.Jest tu i sceneria libacji, i uroczystości szkolnC'j „ku czci", pojawia sir~ 
także sprawa nagłej miłości do nader inteligentneJ młodej dziewczyny. 
W sumie średnio barwna prezentacja typów i obycwjowości nie tylko 
prowincjonalnej. Niezbyt obszerny tekst W lesie jest sztuką polityczną. 

Dotyczy rozrachunku z przeszlościć1 lat piqćdziesic:itych, pytail o odpowie
dzialność za śmierć niewinnie postawionych w stan oskarżenia ludzi. Łu
kasz przyjeżdżający niespodziewanie na polowanie okazuje się byłyrn 

przyjacielem skazanego po 1950 roku ojca żony leśniczego, Marii. Anć1-
lizuje ona sumienia ludzi z tamtego okresu, którzy nie przeciwdziałali 

krzywdzie, odsuwali się od napic~tnowanej rodziny. Zakończenie' sztuki 
jest zaskakujące i wydaje się nieporozumieniem: skoro Łukasz, będ~1c na 
.stanowisku nie pomógł wówczas ojcu Marii, zostaje zobowiązany teraz 
do poparcia „w województwie'' sprawy zadość·uczynienia krzywdzie pe-
bitego w bójce chłopaka ze wsi. 

W 1958 roku Ostrowska przygotowała (wraz z J. Morawską) dh 
Teatru „Miniatura" adaptacjG J)rzygód Koziolka-lvfotolku K. Makuszyr.
skiego. Wystawiona ona była w kolejnych latach w licznych teatrach 
lalkowych w Polsce - w Olsztynie, Warszawie, Bielsku-Białej. 

Prawdopodobnie z pierwszej połowy lat sześćdziesiątych pochodzi 
scenariusz telewizyjny OstrowskieJ opracowany na podstawie powieści 

R. Gary'ego Korzenie nieba. Z odr~cznych uwag w maszynopisie wnio
skować można, iż tekst był opracowywany dodatkowo do realizacji. Czy 
zrealizowany? W OTV Gdańsk w wykazie programów od 1958 roku brn 1< 
śladów współpracy Ostrowskiej. Może scenariusz był przeznaczony dh 
telewizji warszawskiej? Wiadomo bowiem jeszcze, że dla jej potrzeb zo
stała opracowana (brak w archiwum scenariusza) adaptacja powieści T. 
N. Wildera Most Saint Luis Rey. Także z relacji córki Elżbiety/wiado
mo o pracy nad adaptacją telewizyjnych Op01rie.~ci mojej żony M. Żu
ławskiego. 

Nie· doczekał siq realizacji również scenariusz Ś1ciat na opak v..·y
wrócony - widowisko sceniczne według pomysłu ks. Deodota Nerse
sowicza (1663), oparte na tekstnch poetów i dramatopisarzy polskiego 
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baroku: Henryka Chełchowskiego, Jana Jurkowskiego, Adama Korczyil
skiego, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Hieronima (Jarosza) Mor
sztyna, Jana Andrzeja Morsztyna, Zbigniewa Morsztyna, Deodota .Nerse
sowicza, Jakuba Teodora Trembeckiego, Samuela ze Skrzypny Twardow
skiego i Józefa Baki oraz na tekstach anonimowych, poetyckich i inter
medialnych. W widowisku tym plan bogów Olimpu splata się z planem 
ziemskim, napiętnowane zostają ludzkie wady, wystc;pują alegoryczne po
staci Gniew, Pycha, Zazdrość, Nieczystość, Pijaństwo itp. Wszystkie roz
wiązane szczęśliwie zdarzenia kończą siq korowodem, nad którym panu-
je Śmierć. 

Najbardziej znana strona działalności Ostrowskiej jako kierownika 
literackiego to jej adaptacje wpisane w historię Teatru „Wybrzeże" 

Pierwszą z nich był montaż poezji J. Tuwima _K 1.riaty polskie (premiera 
21 II 1962), przygotowany z K. Łastawieckim, który tym spektaklem de 
biutował jako reżyser na gdańskiej scenie. W tekście zamieszczonym w 
programie (a także w Ficlif!tonic przedpremierowym, ,,Głos Wybrzeżo'' 

1962, nr 47) autorka pisała o zasadach kompozycji scenariuszu - pomi
nięciu fabuły epickiej i zastosowaniu chronologicznego układu obrazóv1 
(ich tematykę odzwierciedlały tytuły epizodów zawarte w programie), 
którym zaufano pod względem ich wewnętrznej dramaturgii. Inscenizu
cję oceniono pozytywnie, jednakże w konwencji teatru rapsodycznego, 
poetyckiej estrady. Dlatego też kolejny montaż - poezji W. Broniew
skiego To ja dąb (premiera 19 IV 1963, reż. K. Lastawiecki) już w samo
dzielnym opracowaniu dramaturgicznym R. Ostrowskiej był próbą zdra
matyzowania tekstów poprzez określenia ról (np. Dziewczyna, Żołnierz, 

Ryfka, Uczeń, Bezrobotny itd.) występujących postaci. Autorka pisab 
w programie (rozszerzona wersja - Felieton przedprcmieroH'Y, ,,Gło':. 

Wybrzeża" 1963, nr 88): ,,pragnęłam, żeby to było jednak widowisko tea
traln"e, a nie jeszcze jeden montaż estradowy. Żeby przyszli ludzie z poe-
zji Broniewskiego, ci o których i dla których pisał, którym odnos!l 
wiersz". Według oceny Z. Ciesielskiego (,,Pomorze" 1963, nr 13) była to 
,,próba spektaklu teatralnego o własnej, logicznej konstrukcji. Ostrowska 
z tego zadania wybrnęła bardzo szczęśliwie. Układem kompozycyjnym 
jej scenariusza rządzą biografia poety i historia". Trzy kręgi tematyczne 
widowiska wydzielone były tytułami: Hóża, Ciała, Ziemia. W zachowa
nym egzemplarzu teatralnym odnotowane są uwagi Ostrowskiej doty
czące realizacji - nagrania niektórych partii tekstu, didaskalia planu -
jące wygląd sceny - ,,rosochate drzewo", które urzeczywistnione przez 
M. Kołodzieja tworzyło przekonujący symbol, motyw splatający kolejne 
obrazy. Ale w egzemplarzu odzwierciedlona jest też zasadnicza zmian;1 
powstała prawdopodobnie w trakcie przygotowania premiery. Tekst pro
logu składający się z wierszy zamieniony został na zestaw głosów pre
zentujących sylwetkę Broniewskiego, na zasadzie wspomnień przyjaciół 
i czytelników, opinii krytyków (teksty R. Dobrowolskiego, .T. Broniew-



skiej, A. Słuckiego, R. Matuszewskiego, J. Putramenta, W. Kubara, B. 
Drozdowskiego). I o ile spektakl był na ogół przychylnie przyjęty przez 
recenzentów, tenże prolog był najczqściej krytykowany jako zbyt długi 
i zbyt prezentacyjny. W sumie jednak poprzez wybór tekstów poetyc
kich pokazany został Broniewski mniej znany - w tekście zamieszczo
nym w programie pt. Przygoda tropiciela, autorka pisała o swej pracy: 
,,zajadłe, bezlitosne tropienie cierpienia, męki człowieczej, pisarskiej. 
I wtedy na nowo pojawia sit~ poeta". 

Z. J. Golińskim opracowała Ostrowska tekst A. Czechowa Ten wariat 
Płatonow (premiera 8 XII 1963, reż. J. Golió~ki). Odnaleziony po latach 
dramat miał swą prapremier<; światową w paryskim TNP J. Vilara. \V 
roku 1962 A. Hanuszkiewicz wyst3wił Płalonou;a w Teatrze Dramatycz
nym w Warszawie z G. Holoubkiem w roli głównej. Tekst dla potrzeb 
inscenizacji należało skrócić do jednej trzeciej. Ostrowska w imieniu 
gdańskich realizatorów pisała w programie (podobna wersja - FeLieto'tL 
przedpremierov:y, ,,Głos Wybrzeża" 1963, nr 289), iż przygotowując pr2-
mierę „pragnęliśmy dać możliwie pełny wyraz współczesnemu brzemie
niu Tego wariata Płatonowa", pokazaniu konfliktów schyłku epoki, kry-
zysu wartości, konfliktu pokoleń i buntu „jałowego, tragicznego i śmie

sznego" młodych gniewnych. Jest tu rozrachunek z „epoką i własnym 

narodem" podobny do ukazanego w Weselu. Jednakże, również z powodu. 
niewłaściwej obsady, spektakl spotkały krytyczne oceny, właściwie -
w porównaniu z inscenizacją warszawską - minął bez echa. M. Szczep
kowska określiła go jako „nieporozumienie realizacyjne", na skutek złej 
adaptacji, z której powstała „nowa i bardzo niedobra sztuka, określona 

· nie wiadomo dlaczego jako komedia" 11
• , 

Wydarzeniem na skalę ogólnopolską była premiera Komu bije dzwon 
(premiera 6 VI 1966, reż. J. Goliński) w adaptacji scenicznej R. Ostrow
skiej i J. Golińskiego. ,,Hemingwaya wybrała na scenę Róża Ostrow
ska - pisał M. Misiorny. - Lubiła to pisarstwo, chyba mu też sporo 
zawdzięczała we własnym warsztacie nowelistycznym" 12

• 

Glosy krytyki miejscowej, a także po występach w Warszawie 
i Wrocławiu oraz na VI FTPP w Toruniu (nagrody festiwalowe otrzy
mali autorzy adaptacji, reżyser i scenograf) były jednoznaczne: sukces 
spektaklu był przede wszystkim zasługą adaptatorów, którzy oddali 
wiernie klimat powieści, tworząc jednorodny tekst dramatyczny. W Fe
lietonie przedpremierowym (,,Głos Wybrzeża" 1964, nr 133) przedstawih 
Ostrowska swoje widzenie pisarstwa Hemingwaya - poszukiwanie pełni 
człowieczeństwa ze „świadomością całkowitej wspólnoty ludzi", która 
„ocala naszą godność wobec śmierci''. Adaptatorów interesowało więc 

przenikanie się dwóch płaszczyzn: rzeczywistości wojny i uczuć bohate-

11 M. Szczepkowska, op. cit., s. 312. 
12 M. Misiorny, Album nie clość starv. ,,Teatr" 1980, nr 4, s. 13. 1[Ws,pomnienie 

o R. Ostrowskiej i najlepszych inscenizacjach Teatru „Wybrzeże" z okresu dyrekcji 
J. Golińskiego]. 
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rów. Mistrzowsko skonstruowali jedyną retrospektyw11ą .scenę - równo -= 

cześnie przeplatające się opowieści Pilar o przebiegu rewolucJi w mia
steczku i Marii o gwałtach faszystów. Słynną i niezapomnianą pozostała 
rozmowa Jordana i Marii - miłosny dialog wypowiadany na proscc-
nium przez aktorów nieruchomo stojących obok siebie. W zachowanym 
scenariuszu odzwierciedlona Jest abalośc o usytuowanie dialogów na róż
nych planach sceny, o stworzenie odpowiedniego nastroju poprzez zapro
jektowanie przestrzeni działaó, np. scena monologu Pablo., której w tle 
towarzyszy ogromna sylwetka konia (w realizacji J. Pożakowskiej - łel) 

koóski z GEerniki Picassa). Ale obok z;:lprezentowania fabularnego wąt
ku - historii wysadzenia mostu przez purtyzantów, najważniejsze były 
dla rcalizatorĆ)W uogólnienia dotyczqce postaw bohatercJw. Mówiła R 
0.-;trovvska: ,,kiedy przystt;powaliśmy do ~daptncji od razu słało sif~ jasne, 
że trzeba pokazać cały mechanizm działa11, które ludzi stuwiajq w sytua
cji krańcowej" i wymiar miłości, którn ,,jest motorem dz1ałanrn, jest tym 
co zostaje, co ocula. Oczywiście 1iie tylko miłość Jordn11,1 do Marii" 18

• 

Scenariusz adaptacji został przełożony na jt;zyk słowacki i WGgierski, 
a J. Goliński ponownie zrealizował spektakl w krakowskim Teatrze Roz
maitości w roku 1970. Autorzy gdańskiej premiery zostuh uhonorowani 
,,Orderem Stańczyka" w 1965 roku, przyznawanym przez n'cL1kcjt~ ,,Li
ter''. 

N aj bardziej znaczące w historii gdc1óskiej sceny i efektowne w rcn-
lizacji było przygotowane - już za dyrekcji Tadeusza Minca i wraz 
z nim jako reżyserem - opracownnie drmnaturgicznc Tragedii CJ bcga
czu i Lazarzu (premiera 7 lX 1968). Na kamvie tekslów Anonima Gdań

skie.go (Rękopis znc.howany w Bibliotece Gdańskiej PAN) i innych nuto
rów z XVII wieku (dwunastu dramaturgów i sześciu poetów) powstało 
widowisko w pełni oddające uroki tentru barokowego. W programie ren
liz,i3.torzy opisali tryb rozbudowania zasadniczego wątku utworu, gdyż 

„adaptacja szła w kierunku poszerzenia paraboli Tragedii, nadania jej 
cech historii o losach ówczesnego Everymc1na". W tej typO\vej przype
wieści moralitetowej, której akcja odbywa się na Targu Węglowym, roz
budowane intermedia prezentowały postaci i realia z Kaszub, bogactw•) 
kaszubskiego i gdaó.skiego folkloru, z typowymi dla naszego regionu po
staciami. Tragedia obok opracowań K. Dejmka trwale zapisała się w hi
storii współczesnego teatru odkrywającego staropolskie tradycje. Reali
zatorzy ctrzymali nagrody na XI FTPP w Toruniu, ,,Medal Stokma" 
przyznawany przez klub „Pomerania". Zespól go:~cił ze spektaklem w Sa
rajewie. W 1971 roku Minc powtórzył inscenizację w Teatrze Narodo

wym w Warszawie. 
Ostatnia praca Ostrowskiej w Teatrze „Wybrzeże'' to wspomnian:1 

już adaptacja Przedu·io.§nia. Recenzenci (m.m. A. ~urowski, ,,Współ-

13 Nad Hemingwayem [wypowiedź R. Ostrowskiej i J. Golióskil'go]. ,,Lill>ry'' 
19(i3, nr 12, s. :21. 



czesność" 1970, nr 1, E. Nawrocka, ,,Litery" 1970, nr 7) podkreślali wier

ność głównej linii konstrukcji fabularnej powieści i przekonującą selek

cję przetwarzającą epicki materiał w kompozycję teatralną. W scenariu

szu, w przeciwieństwie do wcześniej omawianych, wyróżniają się rozbu

dowane didaskalia określające sposób zachowania postaci - ich wypo

wiedzi, gest, ruch, a także wygląd sceny, czy nawet opis scen pantomi

micznych. Jest to wyrazem głqbokiej znajomości praw sceny. 

Trwale miejsce w historii Teatru „Wybrzeże" zawdzięcza R. Ostrow

ska nie tylko swoim analizom, recenzjom, pracom adaptatorskim, ale 

przede wszystkim osobowości wyróżniającej się nie tylko w stylu pisa

nych tekstów, ale w kontaktach z zespołem na co dzień, w dyskusjach 

z widzami po premierach, szczególnie studenckich. · 

24 października 1981 roku w Teatrze „Wybrzeże" odsłonięto tablicę 

pamiątkową. Dzieła Ostrowskiej, jej dorobek winien zostać krytycznie 

opracowany i opublikowany, jako przekazujący obraz niepowtarzalnej 

osobowości w gdańskim środowisku teatr.'.llnym. Teksty jej piosenek ze 

słuchowisk, songów wpisanych w spektakle, zebrane w oddzielnym zbio

rze mogłyby dopełnić obrazu jej twórczości. 

7 - r.dar'iski Hocznik Kllltllralny 



Ewa Moskalówna 

BLISKI CZŁOWIEK 
Wspomnienie o Tadeuszu Gwiazdowskim 

Kult aktora, wykonawcy nie zaniknął, tylko inaczej się dziś obja
wia. Nikt nie wyprzęga koni z karety ... Plakaty powielają twarze mło
dzieżowych idoli - popularność stała się przemysłem. Histeryczny kult 
ze strony nastolatków (coraz młodszych) otacza piosenkarzy. Aktorzy, 
także teatralni, są nadal rozpoznawani na ulicy. Najczęściej utożsamia

ni z jakąś jedną rolą, która wryła siG widowni w pamięć. Aktorzy to 
bohaterowie skandali, o których tak miło poszeptać, gdy pociąg się ~póź
nia i nie ma o czym mówić. Skandali najczęściej urojonych, niemniej 
jakoś dziwnie dodających chwały. To aktorzy, którzy muszą szokować, 
żyć zastępczo w imieniu tysięcy, łamiąc normy. 

Są także aktorzy kochani, traktowani jak osoby bliskie. To sukces 
największy, osiągnięty nie jedną racą, ale długim budowaniem ról 
z prawdziwą osobowością, obdarzonych wspólnymi rysami. Do takich 
aktorów należał Tadeusz Gwiazdowski, wspaniały aktor, lubiany i sza
nowany przez szeroką publiczność. Człowiek bliski. 

Przywilejem teatralnego recenzenta jest możhiwość zetknięcia się 

z tymi, których podziwia wielu. Z tymi, którzy przeistaczają się dla na.:; 
w teatralnych światłach. Bez szminki dosłownie i w przenośni - wy
dają się inni, zwyczajniejsi, nierzadko rozczarowują. Tadeusza Gwiazdow
skiego poznałam piętnaście lat temu. Był 1970 rok, teatr na Wybrzeżu 
obchodził dwadzieścia pięć lat. Miałam o tym napisać do „Liter"; nie 
sposób było pominąć aktora, który związał się z Wybrzeżem od począt
ku swojej pracy - i osiągnął tak znakomite rezultaty artystyczne. 

Zazwyczaj, mówiąc o teatrze na Wybrzeżu, myślimy o teatrze Iwo 
Galla. A przecież początki są wcześniejsze - Stanisław Marczak-Obor
ski (Życie teatralne w latach 1944-1964) podaje dwie daty: inauguracj.1 
Teatru Miejskiego „Komedia" w Gdyni premierą Moralno.ki pani Dul
skiej (26 X 1945) i Teatru Dramatycznego w Sopocie premierą Jutrn 
Conrada (27 X 1945). W Teatrze „Komedia" Heleny Hałacińskiej znalazł 
się, jak pisze Ma1wina Szczepkowska (20 lat teatru na Wybrzeżu) ,,ro
kujący duże nadzieje ucze11 wir1kiego 7.Plwera, młodziutki Tndcusz 
Gwiazdowski''. 
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Gdy w 1970 roku rozmawialiśmy o aktorskich początkach pana Ta·

deusza, które były też i początkami tak dzisiaj bujnie rozkwitającego 

życia teatralnego na Wybrzeżu, usłyszałam anegdotę. Jedną z wielu 

aktorskich anegdot, które tak celnie nieraz ukazują sytuacjq - nie tylko 

teatru. Otóż kobieta energiczna, która wtargrn~ła do prywatnego miesz~ 

kania aktora, nie wyrwanemu jeszcze całkowicie ze snu zaproponowała ... 

rolę wilka! Tą właśnie propozycją zilustrował Gwiazdowski ówczesną 

sytuację teatru, szukającego popularności u nie zawsze chętnej widowni, 

borykającego się z problemami finansowymi. Skądinąd pamiętam moje 

pierwsze przedstawienie w życiu. Był to właśnie Czerwony Kapiurelc 

w Teatrze Kameralnym w Sopocie. Pierwsze oczarowanie magią iluzji ... 

Gwiazdowski nie grał wilka. Widzowie, którzy pamiętają go z jego doj

rzałych dokonań, zdziwią się może. że w 1946 roku zagrał ucznia w Szcze

niakach Rogera Ferdinanda, a w 1947 w farsie Niewiarowicza Kocha-

nek - to ja. Dziś nie gra się ani tych sztuk, ani Czerwonego Kapturka. 

Gwiazdowski, który zaczynał, gdy jeszcze grywało się Egzotyczną ku

zynkę, a widowni gdyńskiej kronikarze zarzucali niesforność i hałaso-

• wanie krzesłami, stworzył wspominane latami kreacje w przedstawie

niach dla koneserów. 
Gdy rozmawialiśmy przed laty, za jedną ze swych najlepszych ról 

uważał rolę Berta w Tańcu śmierci Strindberga. Krytycy przytaczają 

także wiele innych, w głośnych przedstawieniach, które stawiały wówczas 

Teatr „Wybrzeże" wśród czołowych scen kraju. Polska premiera - w 

1955 roku - Pana Puntili Brechta w reżyserii Jerze go Golińskiego do

czekała się wielu omówień, w tym także tytułowa rola Gwiazdowskiego. 

Makduf w Makbecie Szekspira w reżyserii Zygmu~ta !Hibnera - 1958 

rok. Wojny trojańskiej nie będzie Giraudoux w przekładzie i reżyserii 

Bohdana Korzeniewskiego - 1958 rok. Rola Ulissesa tak opisana przez. 

Mal winę Szczepkowską: 

Ulisses Tadeusza Gwiazdowskiego jest najściślej ze stylem sztuki zrośniętą, naj

jaśniej ten styl prezentującą kreacją aktorską. Zjawia się pod koniec sztuki, by 

rGzegrać przed nami swoją arcytrudną scenę, a czyni to z zupełną dojrzałością 

aktorską. Z naturalnością nosi swój żartobliwy kostium, jakby bawił się razem 

z nami, ani na chwilę nie daje nam zapomnieć, że jest nosicielem myśli autor::i, 

że wyraża sens sztuki, ale równocześnie ukazuje nam ludzkie smutno-drwiące ob

licze człowieka, który w nic już nie wierzy, bo wszystko wie, a wiedza czyni go 

wyrozumiałym i beznamiętnym, zawsze jednak ciekawym rozgrywki człowieka 

z Losem. Robi zaś Gwiazdowski tę czlowicczość bardzo dyskretnie, nie uciekając 

się do łatwizn i charakterystyczności 1 • 

Analiza Szczepkowskiej ujmuje te cechy roli, które składają siq na to, 

co można nazwać scenicznym stylem Gwiazdowskiego. 

A już wkrótce kolejna wielka rola (6 XII 1958) - Z!Jrodnia i kara 

wg no~tojewski('go w ins('<'nizaC"ji i n'żysPrii Zygmunta riiihnera. Ni<'Za-

1 M Szt·zt•.pkow~ka, ;>o tut teut rn 11u \Vylirzeżu. Gdyoi:.t l!11iH, s. 215. 
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pomniana rola Porfirego w tym przedstawieniu doczekała się wielu ana .:> 
liz i omówień. Za Szczepkowską przytoczę najcelniejsze, w moim prze
konaniu, uwagi Andrzeja Władysława Krala: 

Sędzia śledczy w ujęciu Gwiazdowskiego sprawiał \vrażenie człowieka o głębokim 
sercu. Omotał wokół siebie Raskolnikowa z jakimś przewrotnym zażenowaniem, 

zakłopotaniem i ubolewaniem, za którymi kryla się nieodparta siła przekonania 
i zabójczość argumentacji2• 

W 1959 roku znowu sukces - Pan Zero w Maszynie do liczenia Rice'a 
w reżyserii Stanisława Milskiego. Rok 1960 - Peachum w Operze ~a 
trzy grosze Brechta w reżyserii Jerzego Golińskiego. O tym osiągnięciu 
Szczepkowska pisze, że Gwiazdowski ujął swą rolę nieco inaczej, aniżeli 
znakomici poprzednicy. W jego interpretacji było to studium obłudy. 
Podkreślała też znakomite wyczucie Brechta; umiejętność przechodzenia 
od tonu serio do parodii (dodajmy, że umiejętność tę nieraz aktor wyka
zywał). W tym samym roku rola Kita Carsona w Zaba1cie jak nigdy 
Saroyana w reżyserii Golió.skiego. Wśród wielu nagród, jakie Teatr 
,,Wybrzeże" zebrał wtedy na II Festiwalu Teatrów Polski Północ

nej w Toruniu (prezentowano Zabawę i Nosorożca Ionesco w reżyserii 

IIubnera) jest też wyróżnienie dla Gwiazdowskiego za tę rolę. Rów
nież w 1960 roku kolejna wielka rola w głośnym spektaklu - Poloniusz 
w Hamlecie Szekspira w reżycerii Wajdy. W 1962 roku w Skandalu 
w IIellbergH Broszkiewicza w reżyserii Andrzeja Witkowskiego zagrał 
majora Bruna Trauscna. W tymże roku znakomita rob - n właściwie 
role - w Strip-tease i inne (trzy jednoaktówki) Mrożka w reżyserii Ka
zimierza Brauna. Gwiazdowski gra Dziadka, Średniego Rozbitka, Pana 
II - i tu zbiera pochwały. W tym samym roku rola w Dziś wieczór im
prou'izujemy Pirnndella w reżyserii Kazimierza Brauna. Rok ciqgle 1962 
- Hcgimentarz ,,prawdziwy i poetycki równocześnie'' (jak charaktery
zu ie go Szczepkowska) w Śnie srelrrnyrn Salomei Słowackiego w reżyse
rii Jerzego Golińskiego. I znowu Brecht - i nagroda w Toruniu za 
rolę Azdaka w Kaukaskim kredowym kole w reżyserii Brauna. Rok 1963 
- nagroda na VI Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu za rolę 
Falstaffa w Henryku IV Szekspira w reżyserii Golińskiego. W następ·· 
nyrn roku uznanie wzbudza rola Nauczyciela w Andorze Maxa Frischa 
w reżyserii Kazimierza Brauna. W 1 ~ln4 roku Gwiazdowski zagrał także 
.Jana III Sobieskiego w Ojcil królowej Stawińskiego w reżyserii Barbary 
Kilkowskicj Niezapomniany sukces przynosi mu inna rola tego sezonu -
Anselmo w adaptacji Komu bije dzwon Hemingwaya w reżyserii Jerzego 
Golińskiego. Zagrał też główne role w dwóch głośnych przedstawieniach: 
Gubernatora w .~mierci gubernatora Kruczkowskiego w reżyserii Kazi
mierza Brauna i tytułową rolq w Królu IV Grochowiaka w reżyserii Pio
tra Paradowskiego. Rok 1965 przyniósł rolę Dziada w Zawiszy Słowac
kiego w reżyserii Golińskiego ... 

2 Cyt. za: ibidem, s. 223. 
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Gdy rozmawiałam z artystą, byłam pod wrażeniem - jak i cala 

publiczność - roli ojca Cezarego Baryki w adaptacji Przedwiośnia Że
romskiego w reżyserii Zbigniewa Bogdm1skiego. Rola jakże inna od ka
lejdoskopu poprzednich; chwytająca za serce postać człowieka bezbron
nego w ~ej dobroci, świadomie naiwnego wobec ogromu zła świata, 

świ~tego przekazującego synowi bajkę o szklanych domach. Wielka sce
na rozmowy z synem: przekazywanie niemal mistycznego posłannictwa 
romantycznych wizji, a jednocześnie ludzka, zwyczajna prawda ojca, któ
ry mami i uspokaja bajką swe dziecko. Aktor nie powinien żyć w izo
lacji - powiedział mi odtwórca tej roli. Reakcja widowni jest spraw
dzianem właściwości takiej lub innej interpretacji. Długo zastanawiał 

się, jak zagrać Barykę. Odwołał się w końcu do swoich doświadczeń 
życiowych, obejmujących przecież także wojnę i okupację. Znał silnych 
ludzi, załamujących się aż do bezwolności, do zupełnej bezradności fizy
cznej. Piętnaście lat temu napisałam: 

Reakcja widowni świadczy, że koncepcja była słuszna, nie sposób zresztą oceniać 

koncepcję, ogl,1dając scenę spotkania Baryki z synem w gdańskim Przedwiośnin. 

Scenę, kiedy najbardziej świadomy konwencji widz, doznaje wstrzqsu, utożsamia 

siq z prawd,1 iluzji, zapomina o dystansie. Z hi potajemną, rzadko spełnianą na
dzieją, chodzą niektórzy do teatru, czekaj,1c, że zostanie rozbity ich wewnętrzny 
npór, żc wyjd,1 z teatru zażenowani~- własnym wzruszcniem3• 

Po latach nie zmieniłam zdania, wiem, że rolę z Przedwiośnia będę pa
miętać. Zdolność wzruszania - może więcej - odwoływania się do 
tkwiącej w człowieku dobroci posiadł Gwiazdowski w najwyższym stop
niu. Było to zresztą robione po mistrzowsku, środkami bardzo ściszony
mi, bez łzawości, bez histerii. Gwiazdowski mawiał, że zawsze będzie 

bronił zawodowstwa. Wyznał, że ro1e przygotowuje starannie, nie zda
jąc się na przypadek (i to owocowało). Gromadził notatki na temat przy
gotowywanej roli, szukał środków wyrazu odpowiednich, aby wywołać 
zamierzoną reakcję widowni. Charakterystyczne, że ten aktor, któr:7 

mógł doprowadzić publiczność do łez, był przez krytykę obsypywany 
pochwałami za umiejętność grania w różnych konwencjach - i błyska
wicznego ich zmieniania. Szczepkowska zauważa w swojej książce, że 

wykorzystał swój znakomity warsztat aktorski, aby grać np. w nowa
torskich wówczas sztukach Brechta. Lączyl realizm z konwencją umow
ną, symboliczną. Stwarzało to niezwykłe efekty. Gwiazdowski bowiem 
nie znosił przerostu formy, wszystkie jego postaci, nawet ukazane iro
nicznie czy groteskowo, miały przecież - tak ważną dla widowni -
prawdl~ psychologiczną. Zawsze ukazywa l żywych ludzi, a nie manekiny 
w służbie idei autora czy koncepcji reżysera. Za pokazową uważam tu 
rolę Jaira w Dlaczego mnie budzą Ghelderode'a w reżyserii Marka Oko
pii1skiego w 1970 roku. U Ghelderodc'a życie nie ma stałej formy, nn-

3 E. Mosknlówna, 25 lat teatru na Wybrzeżu. ,,Ditery" 1970, nr 10, s. 33. 
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turalność nie istnieje. Wskrzeszenie córki staje się w Dlaczego mnie bu- l 

dzą udręką dla rodziców. Tak samo i śmierć córki skłaniała Jaira do roz
paczliwych wysiłków przybrania właściwej maski. Gwiazdowski prze
kazał tragizm tej postaci; wypunktował bezbronność Jaira wobec prze
rastających go wydarzeń, którym jednak nie chce ulec. Wysil~ postaci, 
aby przybrać maskę odpowiednią do dziwnych i niesamowitych okolicz
ności, próby przywrócenia normy codzienności światu, który wypadł 

z kolein, były heroiczną walką każdego o poszukiwanie sensu i godności. 
Raz jeszcze podkreślił cechy ludzkie swej postaci, podczas gdy wielu 
zapewne zadowoliłoby się ukazywaniem formy; szamotania się w kon
wencjach. 

Spotkanie z Gwiazdowskim poza sceną nie rozczarowywało. Ciepło, 

dystans do siebie, poczucie humoru, skromność, nic z gwiazdorstwa. Zdu
mienie wobec chamstwa w życiu. I to głębokie przekonanie o istnien1u 
hierarchii w teatrze - a teatr był dla niego najważniejszy. Szczyty tej 
hierarchii wyznaczał nie tylko talent, ale i nieustanna· praca, obowią
zek doskonalenia się i życzliwej pomocy młodym. Warto pamiętać po
śród codziennej gonitwy o tych zasadach Tadeusza Gwiazdowskiego. 
Staroświeckich? Być może ... 

Wiem, że przypomniane przez mnie role nie wystarczą tym, którzy 
go nie zapomną. Jest ich sto kilkadziesiąt. Każdy może z nich ułożyć 
własny kanon. Wielu być może pamiętać będzie głównie - pana Dama
zego. Gwiazdowski, niestety, odszedł na emeryturę ze swego jedynego 
teatru wcześnie. Przedtem, przez kilka lat nie grał ról na miarę swego 
talentu. 5 maja 1983 roku odbył się w sopockim Teatrze Kameralnym 
huczny benefis Tadeusza Gwiazdowskiego. Jubilat zagrał rolę tytulowq 
w Panu Damazym Blizińskiego w reżyserii Jerze go Afanasjewa. Zagrał 
ją już raz: premierę 22 stycznia 1965 roku, również w sopockim Teatrze 
Kamerc-llnym , reżyserowała wówczas Barbara Kilkowska. 

• Pan D,1mazy, zagrany po raz drugi, okazał się już wkrótce usta lniq 
rolą Tadeusza (;wiazdowskicgo. Los zrządził, że takim go zapnmięta

my - ciepłym, pobłażliwym, wyrozumiałym. Ten ostatni sceniczny wi
zerunek nakłada się na wspomnienie o człowieku. Prawda życia i sceny 
pozostanie w pamiqci tych, którzy go znali i kochali. 



Magdalena Tarnawska 

TADEUSZ GWIAZDOWSKI 

· W 1983 roku odbyła się premiera Pana Damazego, która była jed

nocześnie przedstawieniem jubileuszowym Tadeusza Gwiazdowskiego, 

obchodzącego 40-lecie pracy scenicznej. Wydawać by się mogło, że do

brze wszystkim znana sztuka Blizińskiego nie potrafi zainteresować pu
bliczności, a tym samym nie jest odpowiednia na taką okazję. Stalo się 

jednak inaczej. Pan Damazy reżyserowany przez J. Afanasjewa był 

przedstawieniem, na którym publiczność bawiła się doskonale. Całość 

utrzymana w stylu komedii dell'arte, pełna szaleńczych pomysłów, nie 

dawała ani przez chwilę „odpocząć" publiczności. I właśnie w tej reali

styczna-cyrkowej konwencji tym wyraziściej rysowała się postać Pana 

Damazego, którego grał Tadeusz Gwiazdowski. Groteskowo przedsta-
' • wione postacie uczyniły go jeszcze bardziej ludzkim, poczciwym i po-

godnym. 

Ani przez chwilG nie przestał być sobą, poczciwym burczymuchą, pozornie nikomu 

nic dowierzającym, w gruncie rzeczy łatwowiernym i łatwo dającym siG podejść 

uczciwym ,,tacicm". Pic;kna rola, godna v;spaniał<'go, prawie „złotego" jubileuszu1
• 

Hzudko się zdarzu, a by aktor cale swoje życie poświęcił jednemu 

teatrowi. Nie bez powodu nazywano T. Gwiazdowskiego „najwierniej

szym artystą Wybrzeża". Właśnie tutaj zaczynał swoją karierę i tutaj 

obchodził 40-lecie swej pracy artystycznej. 
Tadeusz Gwiazdowski urodził się 1 września 1918 roku w nadreń

skiej miejscowości Ilamborn, dokąd jego rodzina, pochodząca z okolic 

Borów Tucholskich, wywędrowała w poszukiwaniu pracy. Po odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości wrócił z rodzicami do kraju 1 zamieszkał 

w Bydgoszczy. W tym mieście chodził do gimnazjum humanistycznego1 

a następnie przeniósł się do gimnazjum Ojców Salezjanów w Aleksan

drowie Kujawskim. Pierwszy kontakt T. Gwiazdowskiego z ,t€airem 
łączy się przede w::;zystkim z postacią Stanisława Dąbrowskiego, nieży

jącego już dziś, jednego ze znanych historyków teatru, a wówczas w la-

1 T. Rafałowsk,i, ,,Pan Damazy'• czyli T. Gwiazdowski vivat, crescat, floreat. 
,,Dziennik Bałtycki" 1983, nr 53, s. 3. 
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tach trzydziestych reżysera w bydgoskim Teatrze Polskim. T. Gwiaz
dowski jako uczeń gimnazjum statystował czasem w przedstawieniach, 
grywał też nieraz w sztukach dla dzieci. Właśnie S. Dąbrowski zachęcił 
go do podjęcia studiów aktorskich. 

W 1937 roku, po zdaniu eksternistycznie matury, T. Gwiazdowski 
rozpoczął studia w PIS-cie w Warszawie, na wydziale aktorskim. Tu
taj pod okiem świetnych profesorów - Zelwerowicza. Wysockiej. Wier
cińskiego, Schillera - zaczął się uczyć podstaw rzemiosła aktorskiego. 
Jego kolegami na roku byli L. Zamkow, E. Dziewoński, a na równoleg
łym wydziale reżyserskim - E. Axer, A. Bardini. Po ukończeniu drugie
go roku studiów, na pokazach warsztatu szkolnego, wiosną 1939 roku 
T. Gwiazdowski zagrał w sztuce 1\.Iandragora Niccolo Machiavellego. Trze
'ci rok studiów zabrała mu wojna. W czasie okupacji przebywał na przy
musowych robotach na Pomorzu Zachodnim. początkowo na wsi. a póź
niej jako kierowca w babolickiej drukarni. 

Po zakończeniu wojny, wiosną 1945 roku, pojechał do Warszawy, 
gdzie zarejestrował się w ZASP-ie. Tadeusz Gwiazdowski, posiadający 

już cenzus aktora (egzamin zdał eksternistycznie) wyjechał na Wybrzeże 
'Z gromadką aktorów, wśród których znajdowała siq IIelcna Ifałacińska, 

posiadająca licencję na objęcie teatru w Gdyni. Przyjechał tylko na rok, 
aby wziąć udział w tworzeniu życia kulturalnego na Wybrzeżu, a został 
na zawsze. 

Oficjalne otwarcie Miejskiego Teatru „Komedia" w Gdyni pod kie
rownictwem II. Halacińskiej nastąpiło 26 listopada 1945 roku. ,,Kome
dia" dala w sezonie 1945/46 czternaście premier godnych uwagi (A. Fre- • 
dro, M. Bałucki, W. Perzyński). T. Gwiazdowski zadebiutował 8 grudnia 
1945 roku w Szczę.friu Frania W. Perzyńskiego w reżyserii W. Jaro
szewski,?j. Sztuka nie odniosła wielkiego sukcesu, ule młody aktor zwró
cił na siebie uwagę krytyków, którzy widząc pewne niedociągniqcia tak 
ocrnili jego grę: 

Tadeusz Gwiazdowski w roli tytułowej zaczął nie najszczęśliwiej, zbaczając w kie
runku farsy i robiąc z siebi2 mazgaja. Nie dziw tedy, że Lipowscy nie mogli go 
w ogóle brać pod uwagę, a publiczność, mocno jeszcze ,.powojenna" śmiała się d0 
łez. Od drugiego aktu zwarł się w sobie i pokazał co potrafi. Pan Gwiazdows;.:;i 
okazuje się aktorem dużo obiecuj,1cym2• 

Rolą tą rozpoczął swą długą, barwną i różnorodną karierę. 

Wzrostu niedużego o okrągłej chłopięcej twarzy, nadawał się do ról młodocianych, 
w takich obsadzano go najchętniej. Szybko daje się poznać jako niczav,1odny w rc,
lach młodych, naiwnych i serdecznych chłopcóv,· 3 • 

W pierwszym sezonie uczestniczył w trzynastu premierach, między in-

2 E. Misiołek, ,,Szczęście Frania'' premiera w Teatr:::e ,,Komedia'' w Gclyni. 
,.Dziennik Bałtycki" 1945, nr 197, s. 3. 

3 M. Szczepkowska, 20 lat teatru na Wybrzeżu, Gdynią 19fi8, s. 95. 
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nymi w Starej crgielni J. Iwaszkiewicza (rola chłopca) i Przcprou.:adzce 

K. II. Roztworowskiego (elegant). 
Trudne warunki pracy w powojennym teatrze, błahy repertuar 

i szaleńcze tempo nie mogły dać vnększych szans aktorowi w stwarza

niu postaci pełnych prawdy, o poglGbionym psychologicznie rysunku. 

Wzbogacały natomiast stopniowo warsztat nrtystyczny. 
W sierpniu 1946 roku dyrekcję i kierownictwo artystyczne Teatru 

Miej::;kiego „Komedia" obejmuJe I wo Gall. Zmienia dotychczasov.rą nazwę 

na Teatr Miejski „Wybrzeże". W tym sumym roku T. Gwiazdowski, zna

jąc niechęć Galla do ,,zehverowszczyków'', przechodzi do Teatru Ma

rynarki Wojennej J. Merunowicza w Gdyni. NastGpnie w sezonie 1947/48 

współpracuje z Teatrem Aktorów Wojcvvództwa Gdańskiego w Sopocie 

pod dyrekcją A. Gqssowskiego. 
Otwarcie sezonu 1948/49 łączy siG z upaóstwowieniem teatru. Po

wstaje Paóstwowy Teatr „Wybrzeże'' w Gdańsku, dysponujący aż trze

ma scenami: w ydyni (Teatr Dramatyczny), Gda1\sku-Wrzeszczu (Teatr 

Wielki wspMnie z Opcrq i Filharmoniq Bałtycką) i w Sopocie (Teatr Ka

meralny). W tym czasie T. G\viazdowski współpracuje już z nowo po

wstałym Teatrem Kameralnym w Sopocie. Gm m~~dzy innymi w Klubie 

,ka1cal2rów M. Bałuckiego (Nie:5mialowski) ornz w Lecie w Nohant 

J. Iwaszkiewicza (Rousseau). 
W sezonie 1948/49 zaczyna pracować w Teatrze ,,Wybrzeże''. Z I. Gal

lem nie przyszło mu się zetknąć, poza jednym zastępstwem, kiedy przez 

noc przygotowywał rolę Rizza w Marii Stuart J. Słowackiego. Był to 

ostatni rok dyrekcji Galla, gdyż w połowie 1919 roku odszedł on wraz 

z częścią aktorów do Lodzi. Tadeusz Gwiazdowski w tym czasie grywał 

w sztukach o bardzo różnym charakterze - 111łoda gu·ardia A. Fadieje

wa (Tiulcnin), Fircyk w zalot,ach F. Zabłockiego (Pustak), Barbarzy-licy 

M. Gorkiego. Jednym z najciekawszych spektakli tego okresu była wy

stawiona 11 czerwca 1954 roku prapremiera Tragedii opl ymist ycznej 

W. Wiszniewskiego w reżyserii L. Zamkow. Hola Chrypy T. Gwiazdow

skiego stała się dużym zaskoczeniem dla krytyków. 

Ten uzdolniony aktor, wyzwoliwszy się z ról młodocianych, naiwnych i serdecznie 

,,dobrych" chłopców, jakich wiele grać rnusial w Teatrze „Wybrzeże", pokazał swo

je t~gie, krwiste, dojrzale aktorstv,:o. Był groźny, drapieżny, prawdziwie niszczy

cielski żywiolł. 

Rolą tą Tadeusz Gwiazdowski ·udowodnił, że czuje siq świetnie zarówno 

w komedii, jak i w tragedii. 
La ta 1949-55 by ly okresem cit;żkicj pracy \V se:ry jnym, ściśle okre

ślonym repertuarze. Nie dawało to okazji do odkryć, do doskonalenia in

dywidualnego stylu, ale było dobrą szkołą dla aktora, który mógł w tym 

czasie opanować technikę gry. 

4 Ibidem, s. 139. 
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Pełny rozkwit artystyczny Gwiazdowskiego nastąpił za dyrekcji 
Z. Ilubnera i J. Golińskiego. Serię wspaniałych kreacji aktorskich za
czyna Puntila ze sztuki B. Brechta Pan Puntila i jego sługa Matti. In
scenizacja ta otwierała nowy okres gdańskiego teatru. W sezonie 1954/55 
(premiera 6 II 1955) Teatr „Wybrzeże", obok Krakowa, jako pierwszy 
w Polsce sięgnał po Brechta. Spektakl ten był debiutem reżyserskim 
J. Golińskiego. Młody reżyser zdecydował się wystawić sztukę zupełnie 

różną od tych, które realizowano w latach poprzedzających premierc: 
Pana Puntili. Wymagało to zastosowania nowych środków wyrazu oraz 
takiego pokierowania zespołem, aby aktorzy potrafili się odnaleźć w 
sposobie gry koniecznym dla modelu tego teatru. Wygłaszając różne opi
nie o przedstawieniu, recenzenci dość zgodnie ocenili, że 'największym 
atutem spektaklu był Tadeusz Gwiazdowski grający tytułową rolę. Jest 
ona uważana za bardzo trudną i wymaga dużych umiejętności warszta
towych. Aktor grający Puntilę gra jakby dwie postacie lub raczej dwa 
wcielenia tego samego człowieka, który zachowuje się zupełnie inaczej, 
gdy jest trzeźwy i pijany. A. Wirth w szkicu Siedern prób w taki oto 
sposób ocenił Tadeusza Gwiazdowskiego: 

Gwiazdowski potrafił się wznieść ponad naturalistyczną interpretację odurzeni,1 
ćllkoholem. Ogarnął rolę pełną wewnętrznych sprzeczności, umiał rozłożyć światł:t 

i cienie, słabość i siłę, był rozmaity i pomyslo\vy w aktorskim detalu, harmonijny 
i jednolity \V całości. Był typowym pasożytem i indywidualnym człowiekiem, peł

nym nieustannego niepokoju, wybuchov,:ym i przesadnie pobudliwym w scenach 
pijaństwa, straszliwie opanowanym w chwilach trzeźwości 5 • 

Także inni krytycy nie szczędzili aktorowi pochwal. A. Hoffman uwa
że, że rola Puntili była najświetniejszą, choć zarazem najtrudniejszą 

z dotychczasowych ról aktora. 

Pntrafił prŻedstawić Puntilę w taki sposób, aby budził nasze współczucie, ale jcd
nocz•tŚnie umiał dolqczyć do tego 1 cechy przykre: grymas otrzeźwiałego ,,panc1 
dusz", jego nagle\ odpychajcie~ obcośc.". Ze wszystkich tych dement<'iw powstaL1 
kreacja znakomicie przemyślana i zrównoważona, bogata dojrzała, jedna z naj
lepszych, jakie kicdykolv,:iek widzieliśmy na Wybrzcżu 8 • 

Tadeusz Gwiazdowski jeszcze dwukrotnie wystąpił w sztukach 
B. Brechta. W I 960 roku zagrał Peachuma w Operze za trzy grosze (reż. 
J. Golir'lski) oraz Azdaka w Kaukaskini kreclou·ym kole (reż. K. Braun, 
1963). Należał już wtedy do czołowki aktorów tego teatru, i jemu to 
właśnie powierzane były najbardziej odpowie<lzialnc kreacje. Po Panu 
Puntili nastąpił szereg znc:1kom1tych ml T. (;wiazdowskiego w sztukach 
repertuaru współczesnego i klasycznego, rodzimych i obcych autorów. 
Od Szekspira, Dostojewskiego, Hemingwaya po Durrenmatta i Mrożka. 
Charakteryzował się swobodnym poruszaniem si~ w sztukach komedio-

5 A. Wirth, Siedem prób. Szkice krytyczne. Warszawa 1972, s. 79. 
8 A. Hoffman, Historyczny imiech Brechtowskiej komedii. ,,Dziś jutro" 1955, 

nr 7, s. 4. 
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wych, jak i w tragediach, udowadniając bogactwo środków artystycznego 

wyrazu, nieograniczoną skalę możliwości, intuicję artystyczną i perfek

cję warsztatu aktorskiego. 
W prapremierze Szewców S. I. Witkiewicza w reżyserii Z. I-Hibnera 

(12 X 1957) zagrał T. Gwiazdowski prokuratora Scurvy. Stworzył kolejną 
świetną kreację, której niestety nie było dane obejrzeć wybrzeżowej pu

bliczności. Sztuka została zdjęta przez cenzurę po jednym przedstawie

niu połączonym z dyskusją. Recenzje nie ukazały się. W jednej z nie

drukowanych możemy przeczytać: 

Pan Tadeusz Gwiazdowski w roli sanacyjnego prokuratora a później ministra spra

wiedliwości - wreszcie wiqźnia rewolucji - przedstawił postać „zbrzydzającq'' 

w swej ponuro-anegdotycznej grotesce [ ... J nie przestając być momentami jak naj

bardziej ziemski bez domieszki satanizmu. Był zły aż do samozatracenia (zgodnir> 

z koncepcj 9 autora)7. 

Wydarzeniem dużej miary stała się prapremiera Zbrodni i kary 

F. Dostojewskiego w reżyserii Z. !Hibnera (6 XII 1958). Tadeusz Gwiaz
dowski stworzył w niej znakomitą kreację jako sędzia Porfiry. A. Kral 

w obszernym artykule pisał: Jedynie Raskolnikow i Porfiry, wszystko 

inne jest właściwie tylko zaznaczeniem tła. Porfiry rola kapitalna, nie

omylnie wystudiowana, trzymająca na sobie cały ciężar dyskursywnych 

partii dramatu, w których trzeba pokonać Raskolnikowa8
• 

Warto także przypomnieć rolę Romulusa w Romulusie Wielkim 

F. Dilrrenmatta (reż. P. Paradowski, 1964). Był to przede wszystkim po

pis gry T. Gwiazdowskiego. 

Dyskretnymi środkami, jak najściślej korespondującymi z tekstem stworzył on p0-

stać w pełni konsekwentną. umiejętnie poprowadził rolę aż do sceny ze spisko\v

cami, gdy Romulus po raz pierwszy odsłania publicznie motyw swojego postq

pnwania . Zmienia wtedy ton, rnmiast operować krzykiem, mówi głosem ściszo

nym, tym bardziej dobitnym. Gwiazdowski nic idzie tu na cfcktown,1 łatwizn<:;, na 

pcln,\ gestów i zmian intonacji tyradc;, jak uczyniłby to aktor mnicjszt>go form;J

tu. ,Jak dobrze też rozgrywa odwagc; Romulusa - wobec śmierci i losu, wober 

wszystkiego, co może przynieść życie i jego godność, której nigdy nie zatraca, mi

mo błazeńskiej pozy. Gv.-iazdowski dał swojemu Romulusowi dużo ludzkiej praw

dy, pokazał go bardziej jako człowieka niż cesarza9• 

Nie można zapomnieć o tak ważnych rolach, które utkwiły w pa

mięci trójmiejskiej publiczności, jak Einstein w Fizykach F. Dilrren

matta (reż . . T. Goliński, 1963), Anselmo w Kanw bije dzwon E. Hemin

gwaya (reż. J. Goliński, l 9fi4), Gubernator w Srnierc:i gubernatora 

L. Kruczkowskiego (reż. K. Braun, 1964), czy Falstaff w Henryku IV 

W. Szekspira (reż. J. Goliński, 1964). Tę ostatnią zaliczał Gwiazdowski 

do swych największych, w osobistym odczuciu, satysfakcji artystycz-

7 K. Wołkowicz. ,,Szewcy'' próba recenzji. Dział Teatralny Muzeum Narodowe
go w Gdańsku, [maszynopis]. 

8 Cyt. za: M. Szczepkowska, op. cit., s. 220. 
9 T. Rafalowski, Romulus Wielki. ,,Głos Wybrzeża" 1966, nr 50, s. 3. 
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nych. rv1ówil, ,,mój Falstaff nie był błaznem, ale skrzyżowaniem Falstaf- .., 
fa ze współczesnym Sz~ejkicm". Roman Szydłowski pisał: 

L'pamic;tnił się \V tym spektaklu szczególnie Tadeusz G\viazdO\\·ski w roli Falstaffa. 
Nie wiem, czy mamy dziś w Polsce drugiego aktora, który potrafiłby tak ciekawi~! 
zc1grać tG postać, tak czGsto schematycznie prostowaną jako postać grubasa i op,)
j;i 10. 

W latach siedcmdziesiqtych rzadziej można było oglądać Tadeusza 
Gwiazdowskiego na scenach Teatru ,.Wybrzeże". Grywał z reguły role 
mniej znaczące, nie był należycie wykorzystywany, co być może, zdecy
dowało o wcześniejszym odejściu na emeryturę. 

Tadeusz Gwiazdowski oprócz pracy w teatrze, zajmował się rów
nież filmem. Jego współpraca z kinematografią zaczGła się w 195G roku. 
Wtedy to zadebiutował rolą Gabrysia w Karierze Nikodema Dyzmy 
(reż. J. Rybkowski) Z wdziqcmością ws9ominał życzliwość okazaną mu 
przez A. Dymszę, jego fachowe rady i koleżeńskość. Uważał, że dało mu 
to wiele cennych doświadczeń, nle jednocześnie mówił: 

jednak możność oddzialywa•1ia żyv.:ym słowem ze sceny sprawia wiGksze zadowo
lenie. Mam wrażenie, że dobrze zagrana rolu; wraża siG o wiele silniej w pami~ć 
widzów od l'lajlepszcgo filmu. Obrazy szybciej zarieraj<-ł się w pamięci, aniże 1 i 

glGbokie myśli, wyrc1żonc piqknym slov,:cm pisarza-dramaturga 11 • 

Uważał jednak, że praca na filmowym planie ma także duże znaczenie 
dla aktorstwa teatralnego, gdyż rozszerza warsztat, pomaga w koncen
tracji i wyrabia nawyk skupienia się w każdej chwili. ,,Flirt'' z X Muzą 
nie skończył się wraz z nakręceniem Kariery Nikodema Dyzmy. Ta
deusz Gwiazdowski otrzymał nowe, interesujące propozycje współpracy 
z filmem. Następne jego Iilmowe role to sierżant Kula w Kanale A. Waj
dy, radiotelegrafista w Skarbie kapitana Martensa J. Passendorfera, mi
licjąnt w Kapeluszu pana Anatola J. Rybkowskiego, dozorca w Pętli 
J. Hassa. W sumie ponad dwadzieścia ról filmowych. Telewidzowie nie
prędko zapomną Tadeusza Gwiazdowskiego grnjqcego w serialu Czarne 
chmury A. Konica. Stworzył on tam sympatyczną a jednocześnie bardzo 
autentyczną postać Malinosia - totumfackiego krób Jana III Sobieskie
go. Rola ta, jak i wszystkie inne, była drobiazgowo dopracowana z dba
łością o każdy szczegół i jeszcze raz potwierdziła możliwości gdańskiego 
aktora. W przeciwieństwie do teatru w filmie najbardziej oclpowićldały 
mu role charakterystyczne. Tadeusz Gwiazdowski często był pytany, 
czy nie zdradzi teatru dln filmu, ale niezmiennie odpowiadał, że teatr 
,jest dla niego najważniejszy. Wypowindając siG w ten sposób, miał na 
myśli Teatr „Wybrzeże", gdyż na pytanie, czy nie korciłaby go gra 
na stołecznych deskach, bez zastnnowienia dawał odpowiedż, że mógłby 

10 R. Szydłowski, ,,Henryk IV'' na Wybrzeżu. ,,Trybuna Ludu" 1964, nr z 25 Vll, 
s. 3. 

11 E. Kocha,nowska, Najwierniejszy. ,,Dziennik Bałtycki" 1936, nr 43, s. 5. 
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zagrać w stolicy na zasadzie wymiany aktorskiej, ale na stałe jest zwią
zany z teatrem na Wybrzeżu. 

Tadeusz Gwiazdowski był znany mieszkańcom Trójmiasta nie tylko 
ze sceny, ale również z audycji Polskiego Radia w Gdańsku, z którym 
współpracował od 1960 roku. Jego talent był doceniany nie tylko przez 
wybrzeżową publiczność. Został sześciokrotnie wyróżniony i otrzymał 
nagrody na toruńskich Festiwalach Polski Północnej, między innymi za 
rolę Kita Carsona w sztuce W. Saroyana Zabawa jak nigdy (reż. J. Go
liński, 1966) i Azdaka w Kaukaskirn kredou:ym kol~ (reż. K. Braun, 
1963). 

Zajmował się także pracą pedagogiczną - w latach 1976-79 wy
kładał w Studium Aktorskim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, a tak
iże prowadził teatr amatorski przy Gdyóskiej Stoczni im. Komuny Pa
ryskiej. 

Tadeusz Gwiazdowski nieje<lnokrotnie wypowiadał .się na temat 
sztuki aktorskiej i modelu współczesnego teatru. Między innymi m:1wil: 

Uważam sztukę aktorskq za bardzo łatwą, trzeba poznać samego siebie, swoje 
mankame·nty i wtlilory, a cała praca polegać bqdzie na tym, by i Wddy podnieść 

do rangi waloru. Hołdujq warsztatowi: przeżywarn tylko podczas czytania sztuki, 
potem pojawia siq kwestia, jak to przełożyć na jc;zyk, którym mógłbym posłużyć 
siq na scenie. Jestem zwolennikiep1 nie teatru eklektycznego, ale powszpchnego, 
lubię być zrozumiany, potrzebny szerokiej wid0\vni 12. 

Zadziwiająca Jest wszechstronność talentu T. Gwiazdowskiego. Na 
leżał on do tych aktorów, których stać na to, żeby się nie powtarzać, nic 
powielał bez koiica .swojeJ „prywatnl'j" osobowości. Starał sit: każdą 

rol<; budować przy pomocy innych środków wyrazu. Blisko dwieście ról. 
Każda była mnn, w każdej był niespodzianką. W tworzonych postnciach 
szukał wciąż nowych środków jak najdoskonalszego oddziaływania na 
widza. Czynnikiem łączącym role Tadeusza Gwiazdowskiego była jego 
głęboka życzliwość dla świata i ludzi. Wcwnqtrz~e ciepło, sumienność 
i ukochanie teatru. Swietnie potraf il operować głosem, było to dla niego 
co najmniej równie istotne jak mimikn, gest i inne aktorskie środki eks
presji . .Jego gn~ cechowała oszczędność i powściągliwość, przyvv'iązywa
nic wielkiej wagi do sztuki słowa. Gwiazdowski nie grał postaci, grał 

sprawę, stosunek do rzeczywistości, postawę, problem. A. Żurowski 

słusznie określił go jako „typowego kameralistę, aktora stanów intym
nych bez wielkiej inscenizacji" i za najważniejszą sprawę dla teg; ak
torstwa uznał syntezę, umiar, funkcję ciszy i milczenia, oszczędność cha
rakterystyki zewnętrznej oraz selekcję środków ekspresji13

• Był akto
rem, który z każdej sprawy umiał wyciągnąć maksimum. Potrafił być 

bardzo zabawny, gdy rola tego wymagała, i bardzo wzruszający. Nieza
leżnie od typu roli zawsze miał w sobie bardzo dużó ciepła i prostoty. 

12 R. Gdaniec-Osowicka, Najwierniejszy. Informator WDK 1970, nr 7, s. 39. 
18 A. Żurowski, LucL::ie w reflektoraeh \" ·~rszawa 198'.2, s. 29-30. 
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We wszystkie zadania aktorskie wkładał całą duszę. Myślę, że wszyscy a 

zapamiętamy go jako „pana średniego wzrostu, o zaokrąglonej sylwetce, 
krótkich przyśpieszonych krokach i okrągłej łagodnej twarzy pyknika" 14

• 

u Ibidem, s. 28. 



Romuald Szyszko 

MUZYKA TEATRALNA W GDAŃSKU W XVIII WIEKU 

Muzyka teatralna stanowiła jeden z wielu nurtów kultury muzycz
nej w Gdańsku w XVIII wieku. Wic;kszość literatury dotyczącej tego 
zagadnienia to głównie prace historyków i muzykologów niemieckich 
z XIX wieku 1

• Na uwagę zasługują również przyczynkarskie prace auto
rów polskich2

• Autorowi artykułu nie są znane i dostępne nowsze prace 
z zakresu muzyki teatralnej w XVIII-wiecznym Gdańsku w literaturze 
obcej. Male prawdopodobieństwo ich istnienia, a także luki w rodzimej 
literaturze skłoniły autora do zainteresowania się tym zagadnieniem. 
Tym cenniejsze są i zasługują na większą uwagę mało dotąd znane 
XVIII-wieczne materiały źródłowe zachowane w Wojewódzkim 'Archi
wum Państwowym w Gdańsku i w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk 
w Gdarisku. 

Początki gdańskiej muzyki teatralnej związane były z formami te
atralnymi niosącymi treści religijne3

• Do tekstów obrzędów Wielkiego 
Tygodnia, misteriów bożonarodzeniowych i wielkanocnych oraz procesji 
włączano śpiewy wspierane grą na instrumentach. 

Na gdańskich scenach szkolnych w XVI wieku wystawiano sztuki 
o tematyce biblijnej, hagiograficznej, moralitety, sztuki polemiczne oraz 
komedie. Wykonawcami byli uczniowie gdańskich szkół wyróżniający 

1 J. Bolte, Das Danziger Theater im 16 und 17 Jahr. Hamburg 1895; A. E. Ha
gen, Geschichte <ies Theaters in Prussen rornamlich die Biihnen in Konigsberg 
und Danzig. KŁ1nigsberg 1851; D. Rub, Die dramatische Kunst in Danzig von 1615 
bis 1893. Danzig 189-l. 

2 L. Simon, Z dziejów teatru polskiego w Gdafisku. ,,Rocznik Gdai'1ski" 1933, 
s. 240; Z. Raszewski, JJolskie tradycje teatralne Gclafiska. Wrocław 1955; T. Witczak, 
Historia dramatu i teatrn staropolskiego cło roku 1750 w publikacjach powojennych. 
Nadbitka z ,,PamiGtn'ika Teatralnego" 1955, z. 2; K. Wierzbicka-Michalska, Dzieje 
teatru polskieuo. Teatr w Polsce ocl XVlll wieku, t. I, Warszawa 1977; P. Podejko, 
Z życia muzyczneoo dawnego Gclafiska. Muzyka w kościele św. Mikołaja. ,,Zeszyty 
Naukowe PWSM'' Gdańsk 1972, s. 63-81; J. Gudel, Ponadczasowe znaczenie listu 
Marco Schacchiego cło kantora odafiskiego Krzysztofa Wernera. ,,Rocznik Gdai'i
ski" 1982, s. 249-237; J. Gudel, Z historii rozwoju kultury mu:::yczHej miast basenll 
Morza Bałtyckiego. Marynistyka w muzyce II. Prace specjalne 19, PWSM Gdai'lsk 
1980; L. Mokrzecki, Ho:::ważcrnfo o kulturze m1Lz11c:mej miast Jlru.s Królewskich w 
ok res ie l Hz<'czypospolitej. ,,Zeszyty Naukov.-·(• PWSM'', Gd,u'1sk 197G, s. 1"-15-lG-l. 

3 J. Lewar\ski, Oblirze teatrn rdiuijneuo w dawnl'j /lulsce. ,,Hul':t.uiki T~olueiez~ 
110-Kauo11ie21ie" l. XII, z. 4, s. tll-81. 
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się w retoryce i muzyce. W teatrze szkolnym gdańskiego gimnazjum , 
wystawiano w latach 1560-1567 komedie Terencjusza i Plauta. Sztuki 
w języku łacińskim wystawiał również Walenty Schreck, rektor szkoły 
przy kościel2 Panny Marii w Gdańsku. W marcu 1370 roku na święto 
młodzieży wystawił on Gregorianki\ w 1373 roku sztukQ o Dawidzie 
Ba thsebie, a w 1578 roku Phormiona Terencjusza5

• 

Formy komediowe oraz styl gry angieLskich kcmediantów\ spro
wadzonych do Gdańska przez angielską kompanię handlową, kształtowały 
XVI-wieczny dramat reformacyjny, którego tematem była krytyka i sa
tyra zwrócona przeciwko duchowiehstwu katolickiemu. W XVII wieku 
tematykę dramatu czerpano z Biblii. Na scenie teatru jezuickiego w Sta
rych Szkotach szczególną popularnojcią cieszyły się niektóre opowiada
nia Starego i Nowego Testamentu, np. o cierpliwym Hiobie, o Judycie, 
o Józefie i jego braciach, o bogaczu i Lazarzu. Tragedia o bogaczu i La
zarzu1 napisana została w roku 1643 prawdopodobnie przez gdai1skicgo 
muzyka Marcina Gremboszewskicgo5 (zm. w 1 (355 roku \V Gdańsku), 

członka Kapeli Królewskiej w Warszawie, a później kornecisty w koś

ciele św. Jana w Gdańsku w lc:ttach 1626-1629. 

W celach porównania przedstawień gdańskich z innymi teatraliami 
jezuickimi odsyłam do v1ykazu przcdstwień zaświadczonych w historiach 
europejskich i polskich kolegiów jezuickich". Obok wykazu znajdujć1cego 
się w aneksie rozprawy Jana Okonia pt. Dramut i teatr szkolny. Sceny 
j2zuickie XVII wiekll, cenna jest infonnaeja o Stanisławic Karnickim -
założycielu bursy muzycznej w Jarosłmviu, a także przełożonym chóróvv' 
i kapel jezuickich w Krakowie, Toruniu i Gdafr-,ku w latach 1 fi83-l fi8o. 

Od połowy XVII wieku szkolny teatr prowadzony przez ojców re
formatów działał w pcbliskim Wejherowie 10

. Ks. Izydor Pokrzywicki był 
autorem Wiersza Dialogicznego, którym Młodź Szkolna Wejheroirska na 
pul•liczny1n th2atru1n ośu:iadczyla niejakiego Znadymira sprav;y. Kolej
ne przedstawienie wejherowskie to Wiersz Dialogiczny czyli Tragedia 
na publiczny 1.cidok wystau.;iona te roku 1770 przez X Efrena Chyliń

skiego na tenczas Szkól ·wyższych Profesora ... na Ja.foie Wielrrwżnych 

4 R. Gansiniec, Gregoria.:ki. ,,Parniętuik Literacki'' 19~4, z. 2, s. 385-42G. 
5 B. Nadolski, Teatr szkolny ginnazjnm toruiiskiego w XVII i XVIII wieku. 

,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. M. Ko9crnika \V Toruniu. Nauki Humani
~tyczno-Społcczne. Filologia Polska". Toruii 19G6, z. 17, s. 117 -l:'i8. 

6 Listy i supliki komediantóv,· angielskich, sygn. :rn0/:3G WAP w Gdar'isku. 
7 Biblioteka PAN w Gdai1sku pod sygnaturą Ms. 2429. (Dalej stosuję skrót: 

BGd. PAN). 
8 Gremboszewski był również autorem Ocly na zacne gody Ichmościów Jego

mości !'ana Ernesta Schmźeclena tudzież ... ; W. Kmicic-1\Iieleszyński, Charaktery
styka twórczości Marcina Grcmboszewskiego, kompozytora gdańskieoo na tle ro?
woju mu:yki w pierwszej połowie XVII wieku. ,,Zeszyty Naukowe PWSM'', Gdańsk 
1972. 

9 J. Okoil, Dramat i teatr szkolny. Sceny jewickie XVII wieku. Wrocław 1970, 
s. 361. 

10 W. LE;gowski, .. Sło\vo Pomorskie'' 1921. nr 293, s. 6-7: Zabytki pzsmzennicze 
z klas:::toru rE:'jormatuw w Wejhcroicic „Słowo Pomorskie" 19:22, nr 1. s. 1 
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Przebendo1vskich sali. Oba utwory pochodzące z drugiej połowy 

XVIII wieku wraz z trzecim anonimowym miały charakter moralizator
ski. W intermediach sztuk przedstawiano humorystyczne obrazki oby
czajowe z kaszubską gwarą michałowską i malborską. Treść sztuk oraz 
informacje realizacyjne potwierdzają obecność muzyki, śpiewu i tańca 

oraz takich efektów, jak bicie w bębny, strzały armatnie, strzały z broni 
ręcznej oraz brzęk szabel. 

W teatrach jezuickich funkcje· muzyków często spełniali wycho
wankowie studenckich burs lub najmowani muzycy niejezuiccy. Wy
korzystywano orkiestry załóg wojskowych i chóry szkolne lub kościelne 11 • 

W akcjq sceniczną wplatano również taniec. W teatrach bazyliańskjch 
i teatyr'iskich wprmvadzano do intermediów wstawki baletowe1

)!. 

Dla uświetnienia wizyt w Gdańsku królów13 i innych dostojników 
wystawiano z przepychem przedstawienia operowe. N ajslynniejszym by
ło wystawienie opery Marco Scacchiego Le nozze d' Amore e di Psic he 
't)rzcz zespól warszawski Władysława IV w 1646 roku na czesć królowej 
Marii Ludwiki Gonzagi. Autorem tekstu 14 zaginionej opery był V. Pti.
citelli - śpiewak i sekretarz królewski. W przedstawieniu udział brała 
kapela warszawska i gdn11ska. Obie kapele wspomagali dodatkowo mu
zycy sprowadzeni z Królewca. Na tę okoliczność przygotowano również 
drammę per rnusica Marte e '11more Michała Anioła Brunerio -. śpie
waka opery władysławowskiej. Ukazała siq ona w druku 15

, natomiast 
brak jest jakichkohviek śladów jej realizacji. Stałe kontakty Warszawy 
z Cdańskiern utrzymywane w drugiej połowie XVII \Vieku przez kom
pozytora i kapelmistrza M. Scacchiego pozw:.1lają przypuszczać, że w 
Gcla11sku powtarzano przedstawienia teatralne i operowe _realizowane 
\vcześniej w Warszawie. Możlivve i prawdopodobne wydaje się wysta
wienie- w Gd.1ńsku w drugiej połowie XVII wieku opery Il Paride 16 

G. A. Bontempiego - śpiewaka i kompozytora włoskiego, kapelmistrza 
elektora saskiego Jana Jerzego I i organizatora dworskich imprez teatral
nych. Dramatyczne efekty teatralne do swoich form pasyjnych i orato
riów wprowadził organista i kompozytor gdański Tomasz Strutius. Pe
dagogiczne zajęcia Strutiusa w gda11skim gimnazjum skłaniały go do 
komponowania rnuzyki okolicznościowej. Dramatyczną formę przybra
ła jego Musikulisches Gespriich z 1657 roku 11

• Muzyczna rozmowa pro-

11 J. Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w PolscE.. Wro
cław 1957; Memoriale relicta collegia Geclanensi provinciae Poloniae 1601-1776. 
Archiwum Prowincji Małopolskiej, rkps. 431, s. 89-93, 116. 

12 Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977, s. 46. 
13 Król Zygmunt III miał okazję oglądać w 1623 roku szkolne przedstawienie 

teatru jezuickiego rw Gdańsku; K. Targosz-Kretowa, Teatr dworski Władysława IV, 
Krakóv.r 1965, s. 181. 

14 BGd. PAN Dk 336.'), 57 in NL 4. 
Hi BGd. PAN 58 NL 4. 
15 Il Pariclc opera musicale Melchior Bergen. Drcsda 1562. BGd. PAN Ee 1751.2. 
17 O. Giinther, Zcitschrift des Wcstpr. Gcschichtsvereins 10, s. 32. 

8 - ndn1'lski Hoeznik K11lturalny 
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wadzona pomiędzy królem Salomonem a studentem utrzymana jest w 
konwencji teatralnej. 

Ojcem gdańskiej opery śmiało można nazwać Jana Walentego Me
dera (1649-1719), kompozytora i kapelmi5trza w kościele Panny Marii 
w Gdańsku w latach 1687-1699. W roku 1680 skomponował Meder śpie
wogrę Die bestiindige Argenia 18

• W 1693 roku powstała opera Nero do 
tekstu N. A. Struncka, wykonana w Gdańsku w 1695 roku. W 1698 roku 
Meder zmuszony został do wystawienia swojej opery Die wieder Coelia 
u jezuitów w Starych Szkotach, gdyż zabroniono mu wystawienia jej 
w Gdańsku. Gdańsk nie był jedynym miastem, w którym formy operowe 
natrafiały na przeszkody w trakcie realizacji. W kori.cu XVII wieku dzia
ło się tak również w innych ośrodkach będących pod wpływem religii 
protestanckiej, w których zwalczano ryzykowne formy operowe i te
atralne. Próby wprowadzenia w Gdańsku stałych przedstawień opero
wych podejmowane przez Medera nie powiodły siq. Meder zmarł w Ry
dze w 1719 roku, lecz idea muzycznych form teatralnych zaowocowała 
w spuściźnie kompozytorskiej uczniów - kontynuatorów jego zamie
rzeń. Uczniem i następcą Medera na stanowisku kapelmistrza kościoła 
,Panny Marii w Gdańsku został Maksymilian Teodor Freislich. Sprawo
wał on jednocześnie funkcję dyrektora muzycznego gdai'lskiego teatru 1

~. 

W Gdańskim Gimnazjum Akademickim wystawione zostały trzy jego 
dramaty muzyczne: Die verevigte Heldlnen (1708)20

, Das getrostete Sar
matien (1708)21 oraz Kriegs-Verfahren (1714y-2. Zachowały sic; tylko ich 
teksty, muzyka niestety zaginęła. 

W Gdaiiskim Gimnazjum Akademickim istniały dwa chóry szkolne, 
o które zabiegał Meder do swoich oper, a sali.1 Auditorium Maximum 
służyła za salę koncertową do kmi.ca XVIII wieku. Program, kt{ffy \V la
tach 1784-1798 wykonywały wspomniane chóry, wyszczególniony jest 
w Gesiinge „ des Singchor des Danziger Akademischen Gimnaziunis28

• 

Następcą M. T. Freislicha i kontynuatorem szkoły Medera był Jan 
Baltazar Christian Freislich - bratanek Maksymiliana Teodora. J. B. C. 
Freislich skomponował w 1744 roku śpiewogrę Die erf order lic hen Ein
geschaf ten zur Gelehrsamkeit ... in ei nem singspiel...~ 1 dedykowaną pro
fesorowi gdańskiemu G. Wernsdorfowi z okazji objęcia przez niego ka
tedry greki i języków orientalnych. W 1745 roku J. B. C. Freislic:h de
dykował dramat muzyczny Christianowi Sendlowi - prof esoro\vi fizyki 
i medycyny25

• Z dziel tych zachowały się jedynie teksty słowne. 
18 Opracowanie Werner Braun, wyd. B. Schotts Sohne in Mainz 1973. Partytura, 

tej jedynej z zachowanych oper Medera znajduje się w Królewskiej BibliotPce 
w Sztokholmie. 
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19 G. Doring, Zur Gcschichte die Musik in Preussen. Elbing 1352, s. 59. 
20 BGd. PAN Oe 3-!.2° 
21 BGd. PAN Oe 34.2° 
tt BGd. PAN Od 1738.2° 
23 BGd. PAN Od 218-15.8° 
24 BGd. PAN Od 17387.2° 
21 Als der hochedle ... Herr Christian Senclel auf dem, Danziger Althenaco als 
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Kontynuacja muzycznych form teatralnych widoczna jest rówmez 
w twórczości Fryderyka Christiana Mohrheima, następcy na stanowi
'sku kapelmistrza po J. B. C. Freislichu. Mohrheim był autorem śpiewo
gry Jason 11.nd Medea wykonywanej w Gdailsku w 1751 roku w domu 
Braunitza. W 1752 roku skomponował Mohrheim muzykę do dramatu 
żałobnego Wanda. W 1756 roku podczas zaślubin iviartcnsa i panny 
Groddeck wykonano jego śpiewogrę określoną też jako Taf el-Musik, 
czyli muzyka przy stole20

• Większą formą Mohrheina, skomponowaną 
na wesele Uphagenów, była operetka Der triiwnende Sc haf er, która wy
stawiona została 2 grudnia 1760 roku w Gdai1sku. 

Wiek XVIII był okresem intensywnego rozwoju życia teatralnego 
i teatru jako instytucji. Zaczęły powstawać teatry narodowe. Pierwszy 
powołano w Danii w 1756 roku. W 1776 roku powstał w Austrii Hof 
und National Theater. Za przykładem Wiednia teatry narodowe założyła 
większość władców niemieckich. W 1767 roku Fryderyk Wilhelm przejął 
zespół Dobbelina na etat dworski, tworząc królewski teatr narodowy. 
Podobnie uczynił w Szwecji Gustaw III. Amuitne zadania postawiła 

przed teatrem w Rosji Kntarzyna II. W Polsce publiczna scena powsta
ła w 1765 roku. Gdańsk długo jeszcze nie posiadał sceny tego formatu, 
pomimo zamożności i ambicji wielu gdailskich mecenasów Melpomeny. 
J_.ecz właśnie z powodu braku , zespolu stałego ściągały do Gdańska tru
·py W(~drowne - włoskie, angielskie, szwedzkie, francuskie, niemieckie 
i polskie, które znajdowały tu zawsze odbiorców. Jedynie adwent i post 
stanowiły martwy sezon. Miejsca, gdzie gromadzili się widzowie, były 
rozmaite: ulice, domy cechowe, strzelnice miejskie, sala Zielonej Bra
my, sala gimnazjum, mieszkania prywatne, Halusz C~lównego Miasta, 
stara huta srebra, szkoły szermiercze, a przede wszystkim własne budy 
teatralne n;_\ placu św. Dominika. Życie teatrnlne w Gdahsku ożywiało 
się najbardziej w czasie Jarmarku Dominikańskiego. Istmejqca od 1600 ro
ku tzw. druga szkoła szcrmiercza27 służyła celom teatru. Prawdopodob
ne jest, że przybyli do Gdailska architekci królewscy adaptowali jej bu
dynek dla celów włoskiego teatr'-! operowego28

• Gdańszczanka Joanna 
Schopenhauer, wspominając lata osiemdziesiąte XVIII stulecia, pisze 
o starej, drewnianej budzie, która raczej podobna była do stajni niż do 
teatru2

''. Na ciężkie warunki tej sceny narzekali bardzo aktorzy trupy 
Geschwister Schuch. W końcu XVIII wieku zaniechano przedstawiei"1 
w owej budzie~0 i zamieniono ją na ujeżdżalnię koni, zaś powstałe To-

medicines et physices profesor, int rocluciret wurcle, wolte clieses musicalische Dra
m.a i·orstellen .J.R.C. Freislich, Capelrneister. Text. Danzig, Schreiber 17--15. Sygn. 
Bibl. PAN Od 17389.2°. 

26 Singspiel bey der Martens und Grodcleckschen Eheverbindung in einer Tafel
musik aufgefuhret. Textbuch. Danzig 1756. BGd. PAN Oe 60.8 ~. 

27 Fazy budowy tzw. drugiej Fechtschule omawia \V. Krause w Das Da·iziger 
Theater und sein Erbauer Carl Samuel Jlelcl. Danzig 19:37, s. 10-11. 

28 K. Targosz-Kretowa,op. cit., przypis 159. 
l!9 J. Schopenhauer, Gdaiiskie wspomnienia młodości. Wrocław 1959, s. 106. 
30 L. Kadłubowski, Teatr na Targu Węglowym. ,,Gdaó.ski Rocznik Kulturalny" 
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warzystwo Akcyjne do Budowy i Eksploatacji Teatru przystąpiło dv 
budowy nowego gmachu teatralnego. Korzystając z projektu architekta 
wrocławskiego Samuela Ilelda, zlokalizowano go w miejscu obecnego 
teatru. Budowa trwała około trzech lat. 3 sierpnia 1801 roku teatr zo
stał uroczyście otwarty. O tym, jak opóźniony był Gdańsk w stosunku 
do innych ośrodków, niech świadczą następujące dane: Norymberga po
siadła stały budynek teatru publicznego już w 1668 roku, Hamburg 
w 1678, Hanower w 1690, Wiedeń w 1706, Drezno w 1719, Kopenhaga 
w 1722, Berlin w 1741, Warszawa w 1765, Lwów w 1780, Kral<ów 
w 1781, Lublin w 1782, Poznań w 1783, Wilno w 1785 roku. W ośrod
kach tych grywano opery włoskie i francuskie oraz ich rodzime prze
róbki i naśladownictwa. Podobnie jak w większości stolic europejskich, 
w Warszawie i innych teatruc.:h polskich dominującą rolq odegrała opera 
szkoły neapolitańskiej. Na scenach polskich popularnością cieszyły się 

opery F. J. Gosseca, A. M. G. Sacchiniego, J. Albertiniego, A. E. Gre
try'ego, G. Paisiella, A. Salieriego, W. A. Mozarta, Ch. W. Glucka, K. D. 
Dittersdorfa, J. A. Hassego, D. Cymarosy, L. Cherubiniego. Przekładów 
z obcych form operowych i teatralnych dokonywał w Warszawie Woj
ciech Bogusławski, w Krakowie ks. Sebastian Sierakowski, w Gdańsku 
zaś korzystano z gotowych niemieckich. Czasami podejmownli się tego 
anterprenerzy - dyrektorzy trup teatrnlnych, a niekiedy wybitni ak
torzy. 

Pomimo pogarszającej si~ sytuacji politycznej, ekonomicznej oruz 
braku stałego teatru Gdańsk znajdował się w grupie miast przodują
cych pod względem poziomu repertuaru teatralnego, grywanego przez 
goszczące tu zespoły. O charakterze repertuaru gdańskiego do\viadujemy 
się z gdal1skich afiszów teatralnych z lat 1771-180081

• Najczęściej wy
stępuąca w Gdańsku trupa Schuchische Gesellschaft, a potem Ge
sc4wister Schuch przedstawiała gdańskiej publiczności zróżnicowany re
pertuar. Obok klasycznych dramatów W. Szekspira, J. W. Goethego, 
F. Schillera i G. E. Lessinga pokaźną liczbę stanowiły opery sEria, buffa, 
operetki, wodewile, śpiewogry i melodramy. W muzycznych przedsta
wieniach gdańskich prezentowano wszelkie style, szkoły, kierunki i prą
dy ówczesnej muzyki teatralnej, najpopularniejsze dzieła znanych auto
rów i kompozytorów z przewagc.1 form komicznych. Dzięki doskonałym 

librettom J. B. Moliera, F. Livinicgo, C. Goldoniego. P. A. Beumar
chais'go, G. F. Grossmanu, J. F., Marmontela, F. W. Gottera, L. An
seaume'a, E. C. Da Pontego, T. X. Hubera, F. A. Kozebuego oraz A. W. 

1966, s. 76-90. Autor artykułu lokalizuje ów drewniany teatr w obec,nym rejonie 
skrzyżowaniv. ulic Bogusławskiego i Podwala Przedmiejskiego. Swoim funkcjonal
ny1m układem przypominał on znane teatry angielskie, jak Globe Theatre albo 
S\vD.n Thev.tre. Budynek tego teatru przetrwał ponad półtora wieku. 

31 Danziger Theaterzettel aus den Jahren 1771-1800, BGd. PAN Od 21480.4°.2°. 
Af.isze Geschwbter Schuch z lat 1688-1802, WAP \V Gdańsku. Zbiór akt miasta 
Gdar'lska, sygn. 300.37 /7. 
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Ifflanda, Stephaniego. Meitznera, Richaelisa, Bocka, Falbaire'a, Jestera 
i wielu innych teksty w formach komicznych wykazywały bardziej zwar
tą postać niż w operach poważnych. Uszlachetnienie opery komicznej 
było głównie zasługą G. B. Pergolesiego, a punkt wyjścia do rozwoju 
włoskiej i francuskiej opery komicznej stanowiła La serva padrona. 
Włoską i francuską operę komiczną uszlachetniały tendencje klasycyzu
jące W. A. Mozarta, N. Picciniego, G. Paisiella, G. Gugliemiego, D. Ci
marosy, P. Anfosiego. Obok pozycji wymienionych kompozytorów grano 
w Gdańsku jednoaktowe opery buffa P. A. Monsigniego, A. Gretry'ego, 
N. Dallayraca, E. R. Duni, które stanowiły podłoże do rozwoju klasycz
nej operetki paryskiej. Licznie wystawiane były w Gdańsku śpiewogry 
przedstawicieli szkoły austriackiej (z wpływami włoskimi): K. Ditters 
v. Dittersdorfa, I. Umlauffa, F. Kauera, a także działającego w Austrii 
Włocha A. Salicriego. Z ogromnej ilości operetek wystawianych w Gdań
sku wylania się szkoła berlińska z K. II. Graunem, J. F. Reichardem, 

K. F. Zelterem, saksoiiska z J. A. llillerem, szwabska z J. R. Zumste
giem, drezdeńska z J. G. Naumanem, bawarska z P. Winterem. W wo

dewilach IIillera, F. L. Bendy i C. G. Neefego uwidaczniały się pjerwia
stki ludowe. Prezentowana była w Gdańsku również muzyka duńska z ope
retkami J. A. P. Schulza - niemieckiego kompozytora piszącego pierw
sze śpiewogry w języku duńskim oraz kompozytorów duńskich F. L. 

Kunzena i Ch. E. F. Weyse. Warto wspomnieć o szwedzkim kompozy
torze i teoretyku A. Voglerze, organiście i dyrygencie orkiestry królew

skiej w Szwecji. Był on autorem muzyki do drnmatu Hermann von Unna. 
wystawionego w Gdańsku w 1800 roku. 

Zagadnienie repertuaru muzyki teatralnej i operowej wystawianej 
w Gdańsku w XVIII wieku wykracza poza ramy niniejszego artykułu, 

nie sposób jednak pominąć aktorów i muzyków oraz autorów tekstów 
współpracujących z trupą Geschwister Schuch, których twórczość pre-

1 

zentowana była na gdańskie; scenie . .J. A. Halbe, aktor z trupy Geschwi
ster Schuch, okazał siq autorem opery komicznej Die Liebe auf der 

Probe wystawionej tu w 1786 roku. Równie utalentowanym aktorem 
i muzykiem tego zespołu był C. D. Stegmann, autor niezwykle popular
nej w Gdańsku operetki komicznej Der Kaufmann von Smirna. Ope
retka ta ukazała się w druku w 1773 roku w Królewcu i w tym samym 
roku sprzedawał ją ksi~garz gdański J. II. Florke, reklamując w „Dan
ziger Anzeigen" (1773, 1 :ł Nov, nr 45). Stegmann był kompozytorem 
muzyki do wielu sztuk teatralnych oraz do wielu verschlusów, czyli mu
zycznych zakończeń. Długoletni aktor trupy Schuch, P. Schroder napi
sał lustspicl - komediową scenkę teatralną Die 1.mgiickliiche Ehe durch 
Delicatese, która wystawiona została w Gdańsku w 1794 roku. Z trupą 
Geschwister Schuch związany był dyrektor muzyczny, prawdopodobnie 
kompozytor z Królewca - Muhle, librecista Baczko, aktor z trupy Dob-
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belina C. Czechtizki oraz muzyk i organizator gdańskich koncertów ' 
C. A. Reichel. 

Dokonując przeglądu afiszów gdar'iskich zauważyć można, że w tru
pie Geschwister Schuch występowały aktorskie małżeństwa i rodze11.
stwa. Pojawia się wiele nazwisk polskich, np. panna Batzinski - praw
dopodobnie Baczyńska lub pani i pan Wolschowski - Wolszowscl!
W tej międzynarodowej trupie pracov.·3li aktorzy niemieccy, polscy, 
francuscy i włoscy, go:~cili zaś aktorzy z mnych trup i stałych teatrów 
europejskich. 

Spośród innych trup teatralnych goszczących w Gda11sku w XVIII 
wieku wyróżniała się trupa gdańska działająca w latach 1735-1750, 
finansowana przez miejscowego złotnika .Jana Karola Dietricha, a kie
rowana przez panią Kreuzer. Trupa ta występowała też w Polsce. W la
tach 1740-1757 opinią najlepszej trupy wędrownej cieszył się zespól 
Jana Fryderyka Schonemanna, który przybył do Gdanska podczas Jar
marku Dominikaiiskiego w roku 17 43. Korzystali oni z poparcia księcia 
Mecklemburg-Schwerin jako zespół komediantów dworskich z siedzibq 
w Rostocku. Trupa ta jako jedna z pierwszych wystawiała operetki. Za
wodowy zespół Franciszka Schucha Starszego działał w Gdańsku do 
1764 roku. Z okazji elekcji i koronacji Stanisława Augusta wystawił on 
dwa alegoryczno-mitologiczne obrazy: Das vertcaiste Danziq (1764) oraz 
Der Parnas (1764). Autorem obu sztuk był członek tego zespołu, znany 
pisarz, tancerz i aktor rozpoczynający w Gdańsku swoją wielką karie
rę - Jan Christian Brandess3

• 

Przez dwadzieścia lat od Hamburga poprzez Gdańsk i Królewiec do 
Petersburga, a stamtąd przez Niemcy aż do Szwajcarii podążała trupa 
Konrada Ernesta Ackermanna. W Gdań:-;ku uświetniła ona uroczystość 

odsłonięcia pomnika króla Augusta III, co miało miejsce w Dworze Ar
tusa w dniu 7 października 1755 roku. Grano okolicznościowe przedsta
wienie Die Feierlichkeiten pióra zapewne Zofii Ch. Ackermannowej (żo

ny K. E. Ackermanna). Tradycje rodzinne państwa Ackermannów pod
trzymywały ich dzieci: córka Dorota urodzona w Gdańsku oraz ich 
syn - niezwykle zasłużony dla gdańskiej sceny Karol Dawid. 

Joanna Schopenhauer wspomina trupę z czasów anterpryzy Fran
ciszka Schucha 1\Uodszego z czołowym akton'm Gotfrydem Henrykiem 

~2 'l'heater Kalcndar z 1797 roku wzmiankuje mntkę i córkę Wolszowskie, 
określając je mianem brawurnwyc:h śpiewaczek. W trupie Geschwister Schuch 
występowała również gda1\szczanka J eanctte Kallenbach, urodzona w 1776 r. w 
Gdaósku. 

33 Dramaty J. C. Brandesi1 grywane były często w Warszawie i w Gda1\sku. 
W 1787 r. w Gda11.sku wystawiono Ariadne auf Naxos z muzyką G. Bendy, w 1790 
dramat Der L.ancles Vater, w 1778 dramat Die Medicer, w l 78~ r. w dramacie mu
zycznym Medea Gettera z muzyką Bcndy ,wystąpiła w roli tytułowej żona Bran
desa. J.C. Brandes jest autorem Pamiętników wydanych w Berlinie w latach 
1802-1807. O roli muzyki w przedstawieniu Ariadna z Na.ros pisze Brandes w 
Samtliche dramatische Schriften. Hamburg 1790. 

118 



Kochem8
·
1
• Był 011 tłumaczem i autorem sztuk, a także malarzem deko

-racji scenicznych. Przyswoił teatrowi niemieckiemu nowy rodzaj krót

kich widowisk scenicznych, które wyrosły z dawnych intermezzów i fars 

łączonych ze śpiewem i tańcem. Po śmierci F. Schucha Młodszego w 

1771 roku kierownictwo objęła jego żona Joanna Karolina Schuch. Wy

stępowała w Królewcu, Lipawie i Mitawie u księcia kurlandzkiego Pio

tra, jesienią zaś 1772 roku grała w Gda11sku. W tym samym roku wy

stawiła w Warszawie operę La scrva padrona. Od jesieni 1771 do stycz

nia 1772 roku pomagał jej przebywający w Gdańsku J ózcf Kurz, który 

wczl'śniej zasłuzył się w sprowadzeniu do Warszawy włoskiego teatru 

operowego, a także w zorganizowaniu polskiego teatru, orkiestry teatral

nej i baletu. J. K. Schuch zmarła w 1787 roku w Królewcu. Jej następcą 

został syn z pierwszego małżeństv:a Karol Steinberg, a trupa zmieniła 

nazw~ na Geschwistl'r Schuch. 
Niemieckie i pruskie trupy teatralne uzyskiwały tak zwane przy

wileje polskie, to jest zgodę na wystawianie w Polsce. Również zespoły 

polskie miały pozwolenie na wojaże po Prusach Południowych i występy 

w Gdańsku. W czasie, gdy trupa Geschwister Schuch opuszczała Gdańsk 

iW latach 1792-1793, jeszcze przed zajęciem Gdar1ska przez Prusy, goś

cił tu zawodowy zespól teatralny Józefa Nowickiego. 3 stycznia wysta

wił dwa spektakle: wodewil Gaetaniego Nie każdy śpi ten co chrapi oraz 

DwJch kupców oszukanych. _ Ten ostatni utwór wystawiono w Warsza

wie w 1781 roku pod zmienionym tytułem Starcy oszukani. W sierpniu 

1797 roku zawitał do Gdańska polski teatr Tomasz;i Truskolaskiego. 

21 sierpnia 1797 roku wystawił Miłostki rzemieślnicze C. Goldoniego 

w przekładzie W. Bogusławskiego, następnego zaś dnia grano Dwóch 

strzelców i mleczarkę L. Anseaume'a z muzyką E. Duni. Przedstawienie 

to uzupełniała: komedyjka .T. P. Floriana Du:a bilety i programowy 

utvvór symfoniczny J. P. Neubauera Batalia. Również 21 sierpnia wy

stawił Truskolaski operę--wodewil Wiejskie u:esele. Podkreślić trzeba, 

'że polski taniec ludowy w przedstawieniach Nowickiego, Truskolaskiego, 

a także Bogusbwskiego, który odwiedził Gdańsk w 1811 roku, wzbudzał 
nie!dumany entuzjazm. 

G,neta g<lafr.;kn „Danzigcr Erfahrungen" z 19 lipca 1753 roku (s. 134) 

donosiła o występach opery włoskiej, która przez pięć tygodni gościła 

w Gdańsku. Przedstawienia prowadził Christian Berg z Kopenhagi. 

W sierpniu 1782 roku afisze Schuchischen Gcscllschaft zawiadamiały 

o gościnnych występach opery włoskiej z mJdame Scanavini35 z mał

żonkiem, ich córką oraz panami Toniolim36 i Cesarim. Jako novum na 

afiszach gdańskich podano autorn scenografii Liporniego. 

l!4 J. Schope,nhauer, op. cit., s. 106. 
t 5 Słownik muzyków polskich pod redakcją J. Chomió.skicgo. Kraków 1964, 

s. 225, wzmiankuje Celestynę Scnnavini, śpiewaczkG Knpcli Królewskiej w latach 
1784-1785. 

36 Domenico Tonioli kierował włoską trupą śpiewaków, z którą w 1782 roku za-
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Znany był też kunszt gdaó.skich aktorów, o których zabiegały stałe 
lteatry i obce dwory. W latach 1701-1702 aktor i lalkarz .Jan Spławski 
sprowadził z Gdaiiska do Moskwy trupę Jana Kunstu~7

• 

Częsta wymiana aktorów w poszczególnych trupach powodowana 
lkonkurencją zmuszała do doskonalenia zawodu. Na skutek dużej popu
farności operetek wymagano od aktorów urnicjc;tności śpiewu i tańca. 
\Umiejętności taneczne wykorzystywano w balcl3ch-pantomimach i bc1-
letach alegorycznych. Gdaóscy aktorzy przygotowywali taneczne role 
'z zawodowymi tancerzami IIeimburga lub tancerzami włoskimi Volta
liniego. Wykorzystywano też umiejętności dekoratorskie aktorów i mu
zyków teatralnych. W trupie K. T. Dobbclina, czGsto występującej w 
Gdańsku, Jan J a.nson był drugim skrzypkiem i wiolonczelistą, a także 
uzdolnionym dekoratorem. Skład muzyków teatralnych w zespołach wy
stępujących w Gdańsku zasilali muzycy miejscy i garnizonowi, jak rów
nież muzycy amatorzy. Hola orkiestry teatralnej nie ograniczała si~ do 
towarzyszenia w przcdstm.vieniu. Przed przcdstc1wicniem, w antraktach 
oraz w przerwach na zmianę dekoracji muzycy wykonywali symfonie 
lub inne utwory. Muzyka towarzyszyła ró,vnież wszelkim niemuzycznym 
formom teatralnym. 

Status aktorów wędrownyeh był znacznie niższy niż aktorów wy
sh:pujących w stalyeh tca traeh. Otrzymywali niższe wynagrodzenie, 
grali w adaptowanych naprędce pomieszczeniach, często przed przypad
kową i nie zawsze przygotowaną publicznością. Mimo niepewności co
dziennego dnia walczyli o byt i sukcesy artystyczne, konkurując z inny
mi trupami. Szczeg~lnie ostra było konkurencja W. Bogusławskiego 
z trupą Dobbelina. Niezwykłym wydarzeniem jest opis awantury w te
atrze warszawskim, który przytacza Z. Raszewski w książce Boguslaw
ki: 

Na rrzcdstawieniu dramy Merciera Nędznik, 121 179'.3, podczas 111 aktu sztuki Bo
gusławski sam w niej grnł, shvierdził, że na \Vidowni ktoś gwiżdże. Początkowo ni1' 
reagował. Kiedy jednak podczas IV aktu ponowiły siq gwizdy z towarzyszeniem 
tupnnia, przerwał gn~ i zapytał, kto gwiżdże i dlnczcgo. Publiczność podzieliła jego 
oburzenie, znczęłn szuknć malkontentów i znalazła ich \V ko1'icu na paradyzie. Byi:> 
ich dwóch. Obaj mieli polskie mundury, jeden oficera a drugi podoficera, ale ni(' 
umieli po polsku (pochodzili z Gdat'iska). Publiczność doszła do wniosku, że t,1 
·wysłannicy teatru niemieckiego, wiGc przytrzymała ich i odduła w n;ce straży 
przy czym obu cokolwiek potnrbowano~8• 

Konkurencję tę podsycała również prasa polska. ,,Pamiętnik I Iistoryez
no-Polityczny" z maja 1785 roku (s. 38L1) tak prz(_;dstawił zasłużonego 

angażował się w Teatrze Krakowskim. Po jej wyjeździe Tonioli prowt1dzil tam 
nadal zespół złożonych ze śpiewaków warszawskich, lubelskich i krakowskich. Zob. 
A. Żórowska-Witkowska, Kultura muzyczna w Stanisławowskiej Polsce. ,,Ruch l\Iu
zyczny" 1985, nr 16, s. 14-16. 

120 

87 W.A. Serczyk, Kultura rosyjska XVIII wieku. Wrocław 198·1, s. 27. 
88 Z. Raszewski, Bogus/a wski. Warszawa 1932, s. 235-236. 



przecież dla sceny gdańskiej Dobbelina3
<t podczas występów jego trupy 

w Berlinie: 

n1:.cn Wiclk·l Kro:1·\v~·k:1 \V Berlinie, któr<ł maj,1 za jcd11ć1 z najlepszych, wyjqwszy 
\V zimie, rzadko kiedy bywa grywana. Oprócz tej jest tu jeszcze mierny niemiecki 
tec1tr, który z wiede11skimi i monachijskim nie może pójść w porównanie. Antcr

prcner pan Diibbelin płaci po 6 i 8 rei'lskich na tydziel'l, co nie może tych ludzi 

uczynić· mocncmi i sposobnemi w kunszcie swoim, dlatego też omdlewanie i umi.e

r.1nic uduj~1 oni najlepiej. Berlin, w którym znajduje si~ ludzi przeszło 142 000 nie 
może utrzymać dobrego teatrum. w czym to miasto różni się od i:mych wielkit:h 

NiewątJ:)liwie nasilenie konkurencyjności wśród trup teatralnych uwa

runkowane było ówczesn,1 ogólną sytw.1.cją politycznq i ekonomiczną. 

Okres ten znaJdowal odbicie w gdari.skiej literaturze ,.rnonimowej. Sta

nowiła ona bezpośrednią rcakcjq różnych środowisk społecznych na bie

żące wydarzenia. Dotyczyła równ icż życia muzycznego i tea1 ralnego 

w Gclań0ku. Stąd ostra krytyka osi~gnit;ć poszczególnych muzyków, ak

torów, śpiewaków, organizu torów życia muzycznego i tea lralnego w ano

nimowej pracy wydanej w 1785 roku w Elblągu. Autorem tej pracy za

tytułowanej Ober Danziger ldusik und Musiker 40 okazał się Jan Gotfryd 

Hingclberg, syn Jana Gotfryda llingelberga, kantora z kościoła św. Jana 

w Gdaiisku. Młody IIingelberg zbyt ostro wyrażał swoje poglądy. PrncG 

uznano za paszkwil, a obrażeni wytoczyli autorowi proces o zniesławie

nie11, w rezultacie którego skazano go na osiemnastodniowy areszt "" wie
ży ratusza. W rozdziale zatytułownnym O muzyce teatralnej IIingelbcrg 
napisał: 

Co siq tyczy muzyki teatralnej, można nad tym żałośnie ubolewać. Jakże może 

być inaczej, jeżeli wiqkszość aktorów nie potrafi deklamować, co dotyczy i śpi2-

waków, do tego akompaniuje nc;dzna orkiestra. Pani Schuch pokazuje coraz t\l 
nowych aktorów i czc;str,kroć takich, którzy żałośnie krzycz,1. Chciałbym opisać 

cprJkowq trup(/, której przev,;odził w Gdańsku zapomniany już .~piewak teatralny 
Ackermaun ... był niezłym śpiewakiem, miał ok,1z}:; słyszeć Kapele: Drczde1\::-:ką kic-
rov,:aną przez Homiliusa. Wyst<;>powclł również w Berlinie. W Gdnt'lsku grał role 
pierwszych amantów z umiarkowanym pO\vodzcniem, swoim falsetc.•m robił du:~·:! 
wrażenie. Jego ton był przejrzysty, mocny i clastynny. Tryle i portamento \V je-
go wykonaniu były zncllrnmitc~ 2• 

Długoletni współpracownik J. K. Schuch, Karol Dawid Ackermann 

czqsto wysh~powal w Gdańsku jako aktor, śpiewak i dyrygent. Od 

1799 roku przestał wystqpować na scenie. Osiadł na stale w Gdar'1sku, 

39 C. Krollman, Alpreussische Biographie, t. I, Kunigsberg 19-11, s. 137.' Karol 
Teofil Dijbbcl,in od 1754 r. wystqpował w trupie K. E. Ackermanna, potem w tru
pie pełni Schuch. W 1767 r. dzięki przy\vilcjom pruskim i poparciu 1pc1ni Schuch 
stworzył wlasn,1 konkurencyjną trupę wystqpuj,1e,1 w Gdańsku, Króll'wcu i Ber
linie. 

4o I3Gd. PAN Od 21789. 
41 1\Taterialy sądowe dotyczące sprawy J. G. Hingclberga, WAP w Gdm'lsku, 

zbiór akt miasta Gdańska, sygn. 300/36. 
4t J. G. Hingclbcrg, Ober Danziger ... , s. G-!-G5. 
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stając się posiadaczem browaru. Browarników zaliczano do zacmeJ- , 
szych obywateli, w odró.żnicniu do aktorów i muzyków, których status 
społeczny był znacznie niższy. Posiadaczem browaru był również ka
pelmistrz, kompozytor i dyrektor muzyczny gdańskiego teatru M. T. 
Freislich43

• Ackermann zmarł w (Mańsku. Nieznana jest data jego 
śmierci. 

Z uwug IIingclberga dowiadujemy si~ również o innych aktorach 
wystc;pujqcych w teatrze pani Schuch. Są to: ,,slaby aktorsko'' tenor Lie
bich, świetny bas-baryton Barzanti, ,,dobry aktorsko" baryton Flogd. 
Ilingelberg chwali tenora Stcgmanna - ucznia IIomiliusa41

, członka te
atru Grosmanna w Bonn, autora niezapomnianego w Gdaósku Kupca ze 
Srnirny. IIingelberg twierdzi, że Stegmann był świetnym kornikiem, do
skonałym pianistą i dobrym muzykiem. Niewiele pisze o aktorze komicz
nym Grunerze45

, śpiewającym w razie potrzeby tenorem role drugich 
amantów. IIingelbergowi podobał si~ w górnych rejestrach głos pani 
Ackermann z domu Bohman, żony K. D. Ackermanna. Wspomni:.1ł też 

o niesłusznych uwagach niektórych krytyków, które umniejszały jej 
zdolności. Lucyllę w Czarodziejskim fecie wykonywała z powodzeniem, 
pomimo że w „Litterathur und Theater Zeitung" podobała się z po,.vodu 

./ 
swej pięknej figury. 1-Iingelberg zapewnia, że w licznych trupach, na-
wet u pana Dobbelina ,z wyjątkiem Niklasa, nie słyszał lepszej śpie

waczki. Wyróżnione przez Hingelberga zostały: uzdolniona muzycznie 
pani Stegmann z domu Linzer oraz śpiewająca sopranem pani Barn
lnius - primadonna gdańskiej opery46

• Przegląd pań z trupy J. K. Schuch 
kończy Hingelberg stwierdzeniem, że pani Henrizi i panna Schuch mają 
braki w technice wokalnej, lecz obie posiadają talent. Nie wiadomo, 
o którą pannę Schuch chodziło tu autorowi. J. K. Schuch miała dwie 
córki, obie aktorki, z którymi później ożenili siG dwaj aktorzy - bracja 
Bacł)manowie. Charlotę w 1767 roku poślubił Karol Wilhelm, zaś z Fry
deryką ożenił się Jean Bachman w 1783 roku. 

Spośród wielu zasłużonych organizatorów życia muzycznego i te
atralnego w Gdaósku należałoby wspomnieć o .Janie Danielu Glummer-
1cie - absolwencie Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Muzyki uczył 
się Glummert u swego wuja D. M. Gronaua, znanego gda1·1skiego orga
nisty. Następnie przebywał na służbie u ksi(~cia Czartoryskiego i St. Po-

43 F. Ke5sler, Profesionale Musik cles 17 und 1R .Jcihrh11nclert in Gclm'isk . ,,Mu
sica Antiqua Scientifica", Bydgoszcz 1972, s. 444. 

44 G. A. Homilius, uczeń .J. S. Bacha, organista i kompozytor, kantor Kreuz .• 
kirch-e w Dreźnie. 

45 C. Krollmann, op. cit., s. 237; Griiner Christoph Sigismund, początkowo czło
nek trupy Wasera w Poznaniu. w 1782 r. przeszedł do trupy pani Schuch w Gdań
sku, w której występował do 1787 roku. W 179.5 był reżyserem w Rewlu. W 1804 r. 
wrócił do Gdańska. gdzie 1pisał sztuki, a także zajmawał się krytyką teatrnlną. 

48 C. Krollmann, op. cit., s. 29; Baranius Raphael Henriette z domu Huse. ur. 
w 1768 r. w Gdańsku, zm. w 1833 w Berlinie. WystG'!)ować zaczqła w trupie D?ib
belina. W 1784 r. przeniosła się do Berlina, gdzie występowała jako śpiewaczka 
Teatru Dworskiego. 
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niatowskicgo jako sekretarz i bibliotekarz. W 1762 roku wrócił do Gda11-
!ska, gdzie był notariuszem króla polskiego, a potem kancelistą miej
skim. Glummert był autorem okolicznościowych wierszy i scenek te
atralnych, z których szczególnie znaną była Das BesLimte Paar47 

z 1776 roku, wystawiona z powodzeniem w Gdańsku. Zasłynął też Glum
mcrt jako kompozytor i wykonawca swoich utworów klawesynowych, 
a także jc1ko autor polemizujących z pracą Ilingelbcrga Listów o gdari

skiej muzyce i muzykach (Driefwechscl ul,2r Danziger Musik und Mu

siker)18, wydanych również anonimowo w 1785 roku w Berlinie. 
Pierwsze gdańskie koncerty publiczne organizował kompozytor i or

ganista gdailski, uczeń G. Ph. Telemanna Jan Jeremiasz Du Grain. O wy
stawieniu jego dramatu muzycznego Der Winter z tekstem B. II. Brocke
sa w dniu 4 marca 1748 roku informowała gazeta gdańska „Danziger 
Erfahrungen". Z okazji jubileuszu 500-lecia Elbląga wykonano tam w 
1737 roku operę Hermann von BaLke (założyciel Elbląga, mistrz luzy
żacki). Tekst do tej opery napisał J crzy Daniel Scyler - rektor gimna
zjum w Toruniu. Muzykę do niej skomponował J. F. Handel, zaprzy
jaźniony z Seylerem od czasów studiów w Halle. Recytatywy do tej 
opery dokomponował Du Grain. Również Pasja według św. Mateusza 

z muzyką Du Graina wykonywana była w Elblągu jeszcze w następnym 
stuleciu. Wnioskować można, iż zamiłowanie Du Graina do form teatral
nych nie ograniczało się do wymienionych u tworów i być może skompo
nował ich znacznie więcej. 

Przypuszczać można, że znano i wykonywano na gdańskich scenach 
zachowane w drukach muzycznych Biblioteki PAN w Gdańsku XVIII
-wieczne pozycje operowe. Są to: Ch. W. Glucka Ifigenia w Aulidzie19 

wydana w 1798 roku w Paryżu, ~piewogra K. II. Grauna Armida wy
dana w 1781 roku w Berlinie, opera komiczna II. Jamesa The Lady o.f 
dee Manor50 wydana w 1778 roku w Londynie, opera J. F. Lesuera Paulin 
et Virgine51 wydana w roku 1794 w Paryżu, dramma per musica S. Pal
laviciniego Alfonso"2 wydana w 1738 roku w Dreźnie, opera J. A. Has
sego La Ninetti 53 wydana drukiem i \vykonywana w Warszawie w 
1759 roku, dramma per musica J. A. Hasscgo Zenobia54 drukowana w 
Warszawie w 1761 roku. Obok tych ogólnie znanych pozycji operowych 
interesujące wydać się mogą przekłady znanych utworów scenicznych 
Luisy Adelgundy Viktorii Gottsched55

, urodzonej w 1713 roku w Gdań-

47 BGd. PAN De 61G:3.8°. W zbiorach gdańskich znajduje siq też J. D. Glum 4 

mcrta Oda na uro<l:::iny J.K.M. St. Augusta z l 7G6 r. drukowana u T. Schroibcra 
w Gda11sku, BGd. PAN 6162.8°. 

48 BGd. PAN Od 21790. 
49 BGd. PAN Ee 1965.8°. 
so BGd. PAN Di 3348.8°. 
51 BGd. PAN Ee 2220.8°. 
52 BGd. PAN Ee 2030.8°. 
-~ 3 BGd. PAN Ee 2031.4°. 
54 BGd. PAN Ee 2031.8°. 
56 C. Krollmann, op. cit., s. 226; L.A.W. Gottshed, córka gdańskiego lekarza 
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sku, lub operetka z 1742 roku Jerzego Wilhelma Zachowa5n Alter hilft 
vor Liebe nicht z tekstem poetyckim Michała Radziwiłła, wystawiona 
na scenie gdańskiej. 

Przedstawiona tu dość pokaźna ilość materiałów źródłowych jest 
wymownym potwierdzeniem znaczenia muzyki teatralnej w rozległej pro
blematyce specyficznej kultury G<laiiska w XVIII wiekua1. Materiały 

te z całą pewnością mogą posłużyć do szczegółowych i syntetycznych ba
paó., wrówno w dziedzinie historii gdań::;kiej muzyki, jak i historii gdań
skiego teatru. Być może dalsze prace badawcze zweryfikują bądź uzu
pełnią prezentowane sądy czy fakty. Tym niemniej w XVIII-wiecznym 
Gdańsku widoczne są pewne dokonania i osiągnięcia. Dzięki stałej wy
mianie artystów i trup teatralnych zbiegały sit: tu wszelkie kierunki, 
prądy i style. Niezależnie od hermetyczności miasta w la 1 ach siedem
dziesiątych i osiemdziesiątych XVIII stuleciu, Gda1\sk spełniał nadal 
ważną rolę jako miasto WGZłov.re leżące na szlaku wiodącym muzyków 
i trupy teatralne do stolic europejskich. Zr<')żnicowani nnrodowościowo 

aktorzy grywali w Gdańsku w przedstawieniach dramatycznych, opero
wych i komediowych. Niektórzy spo~ród nich wyróżnili sit: tulentcm lite
rackim, organizatorskim i reżyserskim. Obok postaci wybitnych w kształ
towaniu gdańskiego oblicza teatralnego, podstawę wszelkich poczynar, 
tworzyła rzesza aktorów i muzyków przybyłych do Gdań:-:;ka z innyeh 
ośrodków. Jednak ważne są rówmez osiągniGcia gdańskiego ·środowiska 
muzyczno-teatralnego, w tym także muzyków i aktorów polskiego po
chodzenia. 

J.G. Kulmusa, żona znanego krytyka literackiego J.Ch. Gottscheda. Zasłużyła siG 
przekładami scenicznych dzieł francu~kich i aingiclskich na jGZYk niemiecki. 

56 BGd. PAN Kd 15471.8°. 
57 R. Szyszko. Kultura mu:::yczna Gclańska druuiej polowy XVIII 1;yicku w świe

tle gdańskich źródeł. ,,Rocznik Gdai'1ski" 1986. 



J{onrad Mielnik 

CZTERDZIEŚCI LAT FILHARMONII BALTYCKIEJ 

Z pozoru wydawać by się mogło, że tytuł tego artykułu nie Jest 
zbyt precyzyjny. Przecież rok 1985 to jubileusz instytucji znanej jako 
Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka, swoistego rodzaju kombinatu 
muzycznego skupiajqcego dwie orkiestry, c11ór, balet i śpiewaków soli
stów. Pamic;ta{~ jednak należy, że Opera w Gdali.sku to instytucja znacz
nie młodsŻa, a jeszcze młodszy, bo liczący zaledwie dzicsiGć lat jest ze
spół, który obecnie (jako Filharmonia) przygotowuje koncerty symfo
niczne. Jak to zatern jest naprawdG? 

Czterdzieści lat temu używany dziś skrót „POiFB'' nic istniµl. Ist
niała natomic1st trzydziestopiqcioosobowa orkiestra, JziGki której 29 wrze
śnia 1945 roku w 11iewidkicj sa 1 i Domu Kc1tolickicgo w Sopocie odbył 
siq pienvszy w powojennej historii Trójmiasta koncert symfoniczny. 
Przygotował go i poprowadził Zbigniew Turski, kompozytor delegowa
ny na Wybrzeże do organizacji życia muzycznego. Solistami byli wów
czas: Maurycy Janowski - aktor i śpiewak, późmcjszy wykladowc.:a 
PWSM w Sopocie oraz pianista .Jan Ekier. VI programie znalazły si(t 
utwory Chopina (Koncert fortepianowy e-moLl) i Moniuszki (Bajka, Ma
zur, Aria z kurantem z opery Straszny du;ór i pieśń Znaszli ten kraj). 
W grupie pierwszych skrzypiec zasiedli tacy artyści, jak: Tadeusz Wroń
ski, Henryk Palulis, Franciszek Jamry, Anita Romanow~lrn, na wiolon
czeli grał m.in. Edward Sienkiewicz, na altc'lwkach Józef Sobierajski 
i Mieczysław Smiglin. Znaleźli się również na estradzie: puzonista Jan 
Tuzinowski i trębacz, a w pierwszym okresie istnienia zespołu także 
dyrygent - Jan Lukaszewicz. 

Tak narodziła się Filharmonia Bałtycka, należąca w owym czasie 
do Gdańskiego Towarzystwa Muzycznego. Pierwszym jej dyrektorem zo
stał wspomniany już Zbigniew Turski. Od tego momentu rozpoczqla się 
na dobre historia muzyki symfonicznej w powojennym Gdailsku. Po paru 
latach orkiestra filharmoniczna zaczęła równolegle prowadzić także dzia
łalność operową, dlatego też trudno bc;dzic niekiedy ją pominąć. Zało
żenie jednak niniejszego opracowania Jest jednoznaczne - dzieje Fil
harmonii Bałtyckiej, czyli wlnściwie dc1·obck dwóch orkiestr: tej, która 



w roku 1945 rozpoczęła zapisywanie kart owej historii i tej, założone] 

w połowie lat siedemdziesiątych przez Zygmunta Rycherta. 
Zbigniew Turski był dyrektorem Filharmonii Bałtyckiej do grudnia 

1946 roku. Za jego kadencji najczęściej przy pulpicie dyrygenckim sta
wali: Jan Lukaszewicz, Zbigniew Górzyński i Bohdan Wodiczko. Ten 
ostatni był artystą, w którym rodząca się Filharmonia znalazła praw
dziwego budowniczego zespołu, a wszyscy, którzy pragnęli słuchać mu
zyki - mądrego wychowawcę. Wodiczko świadomie prowadził chłon

nego, lecz niewyrobionego przecież słuchacza poprzez repertuar począt
kowo łatwiejszy, stopniowo zwiększając stopień trudności. W okresie 
tym wykonał III, V, VII i VIII symfonię Beethovena, uwertury koncer
towe tego kompozytora, dzieła m.in. Mozarta, Rossiniego, Schuberta, 

Liszta, Griega, Czajkowskiego, Borodina, Rimskiego-Korsakowa. Nie za
brakło także muzyki polskiej. Grano więc Chopina, Moniuszkę, Noskow-
6kiego, Statkowskiego, Karłowicza, Różyckiego, Szymanowskiego, Sza
łowskiego, Perkowskiego. Stopniowo, co jakiś czas, po jednym utworze 
lzaczęły się pojawiać kompozycje Honeggera, Bartóka, Prok<?f i ewa. Wo
diczko dużą wagę przykładał do muzyki XX stulecia. Pracował nad nią 
z orkiestrą, powoli przyzwyczajał publiczność. 

W maju 1946 roku na estradzie Filharmonii Bałtyckiej pojawił się 

po raz pierwszy Zygmunt Latoszewski, a jesienią tegoż roku Witold Ro
wicki i Kazimierz Wiłkomirski. Wiłkomirski, związany wcześniej z nad

motławskim grodem pracą na stanowisku dyrektora Polskiego Konser
watorium Macierzy Szkolnej w Wolnym Mieście Gda11sku, przywifizł na 
Wybrzeże, na pierwszy po wojnie wystc;p, siostrę, młodziutką wtedy 
Wandq Wiłkomirską, która wykonała Konc:ert skrzypcowy Mozarta. 

Sporo zresztą legendarnych już dziś wirtuozów pojawiło sic: w owym 
czasie na gdańskiej estradzie. Z orkicstrq Filharmonii Bałtyckiej grali 

m.irr.: Irena Dubiska, Eugenia Umińska, Zbigniew Drzewiecki, Jan Hoff
man, Henryk Sztompka, Stanisław Szpinalski. WystGpowali również w 

charakterze solistów członkowie zespołu: koncertmistrzowie Tadeusz 
Wroński, Franciszek Jamry, Anita Romanowska, Henryk Palulis (skrzyp
kowie) czy wiolonczelista Edward Sienkiewicz. 

W pierwszych latach Filharmonii Bałtyckiej orkiestru koncertowała 
bardzo dużo. Co tydzień prezentowano nowy program, który powtarza
no trzykrotnie: w Sopocie, w Gda11sku - w sali obecnego Teatru „Mi
niatura'' i w Teatrze Miejskim w Gdyni, a powodzenie koncertów było 
ogromne. W lipcu i sierpniu 1946 roku zespół gdańskich filharmoników 

wkroczył po raz pierwszy do Opery Leśnej w Sopocie. W miejscu, któ
re zdobyło sławę za czasów niemieckich, zabrzmiała wreszcie muzyka 
polska. Podczas trzech uroczystych koncertów, które prowadzili Zyg

munt Latoszewski, Zdzisław Górzyński i Bohdan Wodiczko, grano wy
łącznie dzieła polskich kompozytorów. Orkiestra od momentu pierwsze

go koncertu powiększyła si~ prawie dwukrotnie. Starannie wydany pro-
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gram zawierał nazwiska pięćdziesięciu ośmiu instrumentalistów włas

nych i trzynastu doangażowanych, zaproszonych z Krakowa, Poznania 
i Łodzi. 

Rok 1946 to także pierwsze podróże artystyczne orkiestry. Zespół 

występował w Szczecinie. Docierał z muzyką do mniejszych miast. Grał 
w Malborku, Elblągu, Lęborku, Kwidzynie, Wejherowie, Nowym Dwo
rze. Koncertował nawet we wsi Subowidz, gdzie słuchaczami byli niemal 
1wszyscy mieszkańcy. Tych podróży w roku 1946 było aż osiemdziesiąt 

sześć. Artyści odbywali je w odkrytych samochodach, często w zimnie 
i deszczu. Nikomu to jednak nie przeszkadzało. Entuzjazm, radość two
rzenia były znacznie vviększe od niewygód. Pozwalały przezwyciężyć 

wszelkie trudności. 
Dyrekcja Filharmonii pomyślała również o wychowaniu młodego sł1..1.

chacza. Wiosną 1946 roku ruszyła trwająca nieprzerwanie do dnia dzisiej
szego akcja „koncertów szkolnych". Już nie cały zespól, lecz ekipy zło
żone z kilku wykonawców docierały do najodleglejszych miejscowości wo-
jewództwa. Dzieciom, które czqsto nigdy nie widziały wcześniej żadnego 
instrumentu, pokazywano ich budowę, prezentowano muzykę najwybit
niejszych twórców, uczono zachowania podczas tego typu imprez, przy
gotowywano po prostu do pełnego uczestnictwa w odbiorze muzyki. 

W grudniu 1946 roku dyrektorem Filharmonii zostnł Stefan Śledziń
ski, który funkcję tę pełnił do lipca 1949 roku. Stanowisko to ·łączył 
z prac4 pcdagogicznq w PWSM w Sopocie~ piastujqc również godno:;ć 

rektorn tej uczelni. Pod koniec jego kadencji, 1 O kwietnia 1 949 roku Fil
harmonia Baltyclrn została upaństwowiona. 

Lata l 94G-l!J49 to dalszy rozwój orkiestry. Pojawiają si(~ nowe r,o
zycje repertuarowe, nowi wykonawcy. Zwiqksza się skład osobowy ze
społu. Szczególnie udany hyl sezon letni 1947 roku w Operze Leśnej. 
W ciągu dwóch miesi(~cy koncertowano dziesi(~ciokrotnie, a programy me 
należały bynajmniej do najłatwiejszych. Dyrygownli: Bohdan Wodiczko, 
Bolesław Lewandowski, Kazimierz Wiłkomirski i Stefan Śledziński. vV 
niepowtarzalnej scenerii Opery Leśnej rozbrzmievvala muzyka Karłowi
cza, Palestra, Maklakiewicza, Sain t-Saensa, F'rancka, Liszta, Dworzaka, 
ut\vory kompozytorów rosyjskich i dzieła klasyczne. 

W październiku 1947 roku Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej liczyła 

sześćdzi2sięciu trzech muzyków. Z gdańskiego środowiska muzycznego 
zaczęli vvyłaniać siG uzdolnieni soliści, jak: Stanisław Bielicki, Leo1rndid 
Nowacka-Ilska, Kazimierz Czekotowski, Maria Bojar-Przcmicniecka, Gu
staw Pieske, Anna Borey. Pojawili się na estradzie młodzi: śpie,.vaczki 

Irena J ęsiakówna i Maria Foltyn oraz pianistka Krystyna Jastrzębska. 

Możliwości zespołu rosły. Grano tak· trudne pozycje, jak La valse Ravela, 
Symfonia fantastyczna Berlioza, ostatnie symfonie Czajkowskiego. Zdu
rznły się interesujące prawykonania, m.in. III Koncertu skrzypcoivego 
G. Bacewicz ( 4 III 1949, partię solową grała kompozytorka). Coraz czQ-
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ściej występowali artyści zagraniczni z Czechosłowacji, Bułgarii, Fr3ncji , 

Szwajcarii, Węgier i ZSRR. 
Pod koniec sezonu 1948/1949 orkiestra liczyła sześć:dzicsiGciu dzie

więciu instrumentalistów. Pracmvalo z nią stale dwóch dyrygentów: Sk
fan śledziiiski i Bohdan Wodiczko, a także najwięksi w owym czasie mi
strzowie batuty w Polsce, jak Walerian Biediajew, Jan Krenz czy Wi

told Rowicki. 
Sezon 1949/1950 przehiegal już pod dyrekcją Zygmunta Latoszew

skiego, który w artykule opublikowanym w programie koncertu inaugu
racyjnego obiecywał m.in.: ,,uwzględnienie w szerszym zakresie śt'licwu 

solowego i chóralnego jako najbezpośredniej przemawiającego do słucha
cza", jak również „większą ilość pozycji polskich twćJrców okresu neoro
mantycznego". Zapowiedział także koncerty muzyki op 2ro \vc j i orntcryj
no-kantatowej. Poza tym, w tym samym artykule oznajmił: ,,do realiwcji 
powyższych założch programowych stają w nowym sezonie: :1) orkies!r.1 
symfoniczna, b) mieszany chór filharmonii, c) Studio Operowe''. Poin
formowul również o zwic;kszcniu składu orkiestry do siedi.'mdziesięciu 

czterech osób. 

Od samego początku Latoszewski rozpoczął konsekwentną prncG nad 
dźwiękiem, nad scaleniem ~espołu pod wzglGdem brzmieniowym. Wiele 
miejsca w jego programach WJt~la muzyka francuska, wymagaj[i(~a 0d 

wykonnwców niemałej finezji. Był to repertuar pr.1wie obcy orkiestrze 
Filharmonii Bałtyckiej. fluhdan Wodiczko skupi:tl swoj;:1 uwag~ prZL'd0 
wszystkim na dziełach klasycznych i wspćJłczcsnych. Doskonale prowndzil 
Beethovena, Brahmsa, natomiast muzyku romantyczn[l, j[lk i też suUe1na 

kolorystyka impresjonistów franc:uskich zd:1wc1ły s1q go mniej fascync\~:nć. 
Działania podjęte przez Latoszewskiego były zatem znukornitym uzupcl
n i en iem dotychczasowych umiejętności zespołu . 

• Mówiło się też coraz czqściej o Studio Operowym. Nazwiska Wik

tora Brćgy (reżysern), Janiny Jarzynówny (organizutora 1 kierownika bt=t
letu), KnzirniErza Czekotowskiego (kierownika wokalnego) ·wzbudzały co-· 

raz większe zainteresowanie. Eezultaty pracy Studia społeczeó.stwo Vv'y

brzeża poznało 23 marca 1950 roku. Drugi \V sezonie 1949/1950 Koncrr1 
1-Iuzyki Operowej przyniósł estradowe wykonanie E11gerliuszu OniP[JWCl 

Piotra Czajkowskiego. W tym momencie rozpoczqla się wh1ści'.-vie wspólnct 
historia Opery i Filharmonii. Wprawdzie Opera Bałtycka jako tnb po
wstała nieco później, niemri1ej już wtedy coraz \viększcl uwag(: przykła
dano do rozwijania tej nowej przecież dziułalności. Było to możliwe, gdy;,_, 

istniała grająca na wysokim poziomie orkiestra symfoniczna. Nikt jesz
cze nie myślał o konsekwencjach, o tym, że przygotowywanie progra
mów symfonicznych i akompaniowanie śpiewakom operowym to jednak 
dwa różne zadania. Nie brano też specjalnie pod uwagę faktu, że w bu
dynku przy alei Zwycięstwa mieścił się obok filharmonii również t0ntr 
dramatyczny, a teraz przybywa nowy, posbdajqcy ogromne potrzeby 



lokator. Te niepokoje miały przyjść później. Wtedy panował entuzjazm 
i pełne niecierpliwości oczekiwanie na pierwszy spektakl. 

Z koncertów symfonicznych tego sezonu trzeba wymienić program 
poświęcony twórczości Karola Szymanowskiego (31 III 1950). Orkiestrą 

dyrygował Zygmunt Latoszewski, a jako soliści wystąpili skrzypaczka 
Eugenia Umińska i tenor Ryszard Ślęzak. Jak zwykle znakomite były 
koncerty prowadzone przez Bohdana Wodiczkę, a także przez Stanisła\va 
Wisłockiego. Publiczność nadal dopisywała. Na każdym koncercie było 

średnio siedemset osób. W programach coraz częściej pojawiały się utwo
ry kompozytorów gdańskich (wykonano m.in. Kantatę gdyńską Włady
sława Walentynowicza), prezentowali swe umiejętności absolwenci 
PWSM. Podczas jednego z koncertów występowała klasa Bohdana Wo
cliczki. Wśród dyplomantów znaleźli się m.in. Zbigniew Chwedczuk -
późniejszy dyrektor artystyczny POiFB i Robert Satanowski -- obecny 
dyrektor Teatru Wielkiego w Warszawie. 

W październiku 1950 roku obchodzono uroczyście jubileusz 5-lecia 
Filharmonii Bałtyckiej. Niestety obchodzono już bez związanego z or
kiestrą od początku Bohdana Wodiczki, który odszedł z końcem poprzrd
niego sezonu. Miejsce tego wybitnego artysty zajął młody dyrygent 
i pianista - Zdzisław Bytnar. Koncert jubileuszowy (27 X 1950) popro
wadziło trzech dyrygentów: z::dożyciel i pierwszy dyrektor Filharmonii 
Bałtyckiej - Zbigniew Turski, Stefan Śledziński i aktualny szef -
Zygmunt Lutoszewski. W programie, podobnie jak w maju 1945 rokn, 
znalazły SlG dzieła Chopina (Koncert fortepianowy e-moll) i Moniuszki 
(Bajka i fragmenty z opery Straszny dwór). Różnica w porównaniu 
z pierwszym koncertem była jednak ogromna. Wtedy gro.ło trzydziestu. 
pie;ciu muzyków, teraz osiemdziesięciu jeden. Zamiast jednej arii wyko
nano tym razem Intradę, Prolog, Arię Stefana, Arię Hanny, Finał my

śliwski oraz Mazura z orkies1r4 i chórem. W programie jubileuszowyrn 
podsumowano dotychczasowy dorobek Filharmonii Bałtyckiej - czte
rysta koncertów, dwa tysiące prób, plejada znakomitych solistów i dyry
gentów, pierwsze przedstawienia operowe. 

W sezonie 1950/1951 w zespole Filharmonii Bałtyckiej pojawił si.ę 

młody skrzypek, absolwent sopockiej PWS:M - Tadeusz Kochański, póź-
niejszy wieloletni koncertmistrz orkiestry POiFB, pedagog gdańskiej Akc1.
dcmii ~1uzycznej, wychowa\vcu \viclu skrzypków grających dziś w orkiP,
strze filharmonicznej. Do nujwif~kszych wydarzei1 artystycznych tego 
okresu należy zaliczyć koncert pod dyrekcją Włocha Carlo Zecchi. Ten 
wspaniały artysta zmusił orkiestrę do maksymalnej koncentracji. fl.1u
zycy przechodzili samych siebie. Rezultatem były niepowtarzalne kre
acje Symfonii fantastycznej H. Berlioza, Uwertury „Romeo i Julia" 

P. Czajkowskiego i Koncertu fortepian01,oego G-dur Ludwika van Beetho
vena z Velty Vait przy fortepianie. Pojawiły się te~:, wobec pełnego już 
składu zespołu, pierwsze dzieła Wagnera: wstęp do Tristana i Izoldy 
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(dyr. Latoszewski), wstęp do Tannhiivsera (dyr. Bytnar). Były również ko-., 
lejne prawykonania, m.in. koncertmistrz Filharmonii Bałtyckiej Jan Wa-
wrzyniak grał w styczniu 1951 roku Koncert skrzypcowy Balisa Dvario
nasa. Repertuar orkiestry powiększył się także o nowe pozycje z muzyki 
francuskiej: Nokturny Debussy'ego, Tzigane Ravela czy La Peri Ducasa. 
Z muzyki polskiej grano utwory Maliszewskiego, Bairda, Wiechowicza, 
Świerzyńskiego, Panufnika, Kisielewskiego. Wykonano też po raz pierw
szy IX Symfonię Beethovena (dyr. Latoszewski, soliści: Bolechowsk::1, 
Kostalówna, Bregy, Czekotowski), dzieło będące kamieniem probierczym 
dojrzałości każdej orkiestry i chóru. 

Zygmunt Latoszewski opuścił Gdańsk z koiicem sezonu 1951/1952, 
by ponownie powrócić na stanowisko dyrektora artystycznego, wtedy już 
POiFB, w roku 1955. W międzyczasie szefem był Kazimierz Wiłkomirski, 
za którego kadencji Studio Operowe przemianowane zostało na Operę 
Bałtycką. Koncertów symfonicznych było coraz mniej. Muzycy orkiestry 
stawali się z każdym dniem bardziej zmęczeni. ,,Małżeństwo" filharmonii 
z operą zaczynało przynosić skutki ujemne dla działalności symfonicz
nej. Orkiestra miała w owym czasie trzech stałych dyrygentów: Kazi
mierza Wiłkomirskiego, Zbigniewa Bytnara i Mariana Obsta. Wiłkomirski 
występował nadto jako solista - wiolonczelista i kompozytor (Kantatc~ 
wrocławska, Kantata gdańska). Stopniowo zaczynała przynosić efekty 
również jego działalność pedagogiczna. Uczniowie Wiłkomirskiego zasi
lali grupę wiolonczel, których brzmienie zaczęło dominować w kwintecie 
smyczkowym. 

Rok 1955 stał pod znakiem przebudowy siedziby POiI,'B, a także, jak 
już wspomniano, Teatru „Wybrzeże". Dokonano zmian na widowni. 1:::i 

zapleczu sceny, poprawiono akustykę sali. Przedwojenna „Pferdehal10'', 
jakkolwiek nadal pozbawiona foyer dla publiczności, zaczt;ła wreszcie wy
glądać jak przybytek sztuki. Powrócił też w tym okresie do Cd~1i1s1~:1 
Zygmunt Latoszewski. Pierwszy w nowo przebudowanej sali konccr-t 
odbył się 25 października 1955 roku, orkiestra grała po raz pierwszy we 
frakach. Z. Latoszewski dyrygował wówczas Symfonią Es-dur „Romonty
czną" A. Brucknera i Koncertem fortepianowym Es-dur L. van Beetr.o
vena. W programie do tego koncertu Latoszewski napisał: ,,planujemy 
koncerty symfoniczne w odstępach dwutygodniowych". Znaczyło to ni 
mmeJ ni więcej, że ich liczba wyraźnie zmaleje. Cyfry mówiły zresztą 
same za siebie. Bywały lata, w których Filharmonia Bałtycka prz•ygoto
wywała osiemdziesiąt siedem koncertów. W roku 1955, roku jubileuszu 
10-lecia istnienia zespołu było ich tylko czterdzieści trzy. Koncert jubi
leuszowy odbył się 1 O grudnia. Prowadziło go kolejno trzech dyrygen
tów: Zygmunt Latoszewski - Stanisław i Anna Ofo-ięcimowie Karłowi
cza, Zdzisław Bytnar - Sinfonia da camera Turskiego i Kazimierz Wił
komirski, pod którego batutą zabrzmiała Kantata gdańska jego kompo
zycji. Orkiestra liczyła w tym czasie osiemdziesięciu jeden instrumenta-
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listów, była zespołem doświadczonym i wysoko cenionym w kraju. Kon
certmistrzem grupy wiolonczel został wtedy Roman Suchecki, późniejszy 

pedagog Akademii Muzycznej w Gdańsku i Bydgoszczy, obecny rektor 

bydgoskiej uczelni. 
W roku 1956 zaczęły powoli pojawiać się na Wybrzeżu orkiestry za

graniczne. Wystąpiły m.in. Orkiestra Filharmonii Narodowej im. G. Ene

scu z Bukaresztu pod batutą George Georgescu i Orkiestra Filharmonii 

w Brnie, którą dyrygował Bretislav Bakala. W repertuarze orkiestry 

POiFB pojawiły się nowe utwory kompozytorów gda11skich: Koncert for

tepianowy Władysława Walentynowicza i II Symfonia Henryka Jabło:i

skiego. Na podium dyrygenckim zespołu stawali tacy artyści, jak Hen

ryk Czyż i Stanisław Skrowaczewski. 

W maju 1957 roku odbyła się w Gdańsku wspaniała uroczystość. Ju

bileusz 40-lecia pracy artystycznej obchodził Kazimierz Wiłkomirski, któ

ry jakkolwiek pełnił w owym czasie obowiązki dyrektora Opery we -...,vru

cławiu, właśnie Gdańsk, z którym czul się bardzo związany, obrał ZJ. 

miejsce swego święta. Wiłkomirski grał i dyrygował. Jako solista wyko

nał Koncert wiolonczelou:y h-moll A. Dworzaka, a jako dyrygent pr,;

wadził Uwerturę „Romeo i Julia" P. Czajkowskiego i własną Kantatę 

gdańską. 

W roku 1957 zadebiutował, powołany z inicjatywy Latoszewskiego, 

3 kierowany przez Leona Snarskiego, Chór Filharmoniczny, wraz ; któ

rym w marcu wykonano Requiem W. A. Mozarta. Generalnie jednak 

liczba koncertów malała, od roku 1958 nie organizowano już ich w Gdy

ni. Pojawiały sif~ wprawdzie w reperturze nowe pozycje, pojawiali się 

nowi soliści, jak np. Adam llarasiewicz, ale dynamika rozwoju Ot,łab1a. 

Odnotować można jednak niemało fascynujących niekiedy interpretacji, 

jak np. Koncertn fortepianowego a-moH Schumauna - pianista Julius 

Katchen, czy Symfonii Beethovena - dyr. Jerzy Katlewicz. Zadebiuto

wał też w tym okresie młody dyrygent Zbigniew Bruna, który, z przer

wami, związał się z POiFB do dziś. To wszystko prawda. Prawdą jest jed

nak również, że na pierwszym planie stanęła Opera. Liczba przedsbwieil 

rosła, a ilość koncertów malała. 

Nieco bogatszy był sezon 1959/1960. Sam Bohdan Wodiczko prO\va

dził trzy programy i zaprezentował gdańskiej publiczności m.in. czolo-,n) 

polskie dzieło, obok Harnasi Szymanowskiego, oparte na folklorze góral

skim - Wierchy Malawskiego. Wykonał poemat symfoniczny Korsarz 

ówczesnego rektora PWSM w Sopocie Piotra Rytla oraz był twórcą wspa

niałej interpretacji Suity z baletu CudovJny nwndaryn Bartóka. Dyrek

tor Latoszewski coraz rzadziej pojawiał się na estradzie koncertowej. 

Przygotował jednak jubileuszowy koncert z okazji 15-lccia Filharmonii 

Bałtyckiej, na którym, całkowicie własnymi siłami, wykonana została 

IX Symfonia Beethovena. Sezon 1960/1961 był ubogi w koncerty. Wiaclo-
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mo było rówmez, że dyr. Latoszewski zdecydował się opuścić GdańsL 

ostatecznie. 
We wrześniu 1961 roku dyrektorem artystycznym POiFB został Je

rzy Katlewicz, wybitny symfonik, który rozpoczął na nowo przygotowy
wać orkiestrę do wzmożonej działalności koncertowej. Nie było to łatwe 
zadanie. Brzmienie zespołu, precyzja intonacyjna budziły wiele zastrze
żeń. Trzeba było czasu. Ranga koncertów symfonicznych jednak wzrr)
sła i coraz lepiej były one przygotowane. Po kilku poprzednich, sła byc:11 
sezonach okazało się niebawem, że POiFB posiada znowu orkiestrę zdrJl
ną do podjęcia wielkich zada1'i artystycznych. Katlewicz wprowadził do 
repertuaru wiele pozycji nowych, w tym sporo utworów polskich napi-· 
sanych już po II wojnie światowej. Dyrygował III Symofnią Roussela, 
Pietruszką Strawińskiego. Pod jego batutą orkiestra POiFB grała Epi
tafium na śmierć K. Szymanowskiego Szeligowskiego1 Koncert na du-u. 
fortepiany Poulenca, Sinfonię da Requiem Brittena, Muzykę żałobną 

Lutosławskiego, Etiudy symfoniczne Malawskiego, jak również kompc-
zycje Rameau, Pergolessiego, Bacha. Osiemdziesięcioczteroosobowa wó1vv
czas orkiestra prezentowała również gdańszczanom co celniejsze dziclcl 
wykonane podczas festiwali „Warszawska Jesień", które Katlewicz szyb
ko, po zakończeniu każdej takiej imprezy ,,przenosił'' na Wybrzeże. 

Nie brakło także w tym okresie znakomitych wizyt. Na początku se
zonu 1963/1964 wystąpiła w Gdańsku Wielka Orkiestra Symfonicznrt 
Wszechzwiązkowego Radia i Telewizji z Moskwy, która grała pod batutą 
słynnego Gienadija Rożdżenstwienskiego. 

Za dyrekcji Katlewicza wprowadzono tzw. Koncerty Sylwestrowe, 
zwykle o lżejszym programie. Były więc polki, walce Straussa, utwory 
Gershwina. Prowadził też jednak Katlewicz dzieła o charakterze orato
ryjno-kantatowym - była IX Syrnfonia Beethovena, był JHda Macl,a
be~sz Haendla, a także Pasja wg św. Mateusza Bacha wykonana po raz 
pierwszy w lutym 1968 roku i potem dwukrotnie jeszcze wznawiana, 
w marcu i czerwcu. Owa FC1sja była jednym z ostatnich wielkich sukce
sów Katlewicza jako szefa gdańskiej orkiestry, gdyż na skutek niesnasek 
wewnątrz POiFB odszedł z tej instytucji. Zabrakło w Gdańsku wspa
niałego symfonika, zabrakło na długo, jako że przez wiele lat Kntlewiez 
nie dyrygował nawet gościnnie. 

Następcą Katlewicza został .Jerzy Procner, który w początkowym 

okresie swej kadencji rzadko stawał przy pulplicie dyrygenta. Pojawił siq 
za to, w maju 1969 roku, po raz pierwszy Grzegorz Sutt. Prowadził Sym
fonię d-moll Francka, zyskując niemałe uznanie orkiestry i publiczności. 

C,:ęściej dyrygował Procner w roku 1970. Przygotował Galowy Kon
cert Symfoniczny z okazji jubileuszu 25-lccia Rozgłośni PR w Gdańsku, 
podczas którego wykonane zostały m.in. dv.;a utwory Henryka Jabło{1-

skiego: .11Iilarium i Janko Muzykant wg noweli II. Sienkiewicza. Orkiestra 
liczyła wówczas siedemdziesięciu ośmiu muzyków, w znacznej części in-
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nych niż ci, którzy grali w zespole w latach czterdziestych i pięćdziesią
tych. Zmieniły się również nazwiska solistów. Na estrady weszło nast~p-
ne pokolenie: Ewa Osińska, Aldona Dvarionaite, Konstanty Andrzej K 1.1l
ka, Roman Jabłoński, Edward Zienkowski. Jerzy Procner odszedł z koń
cem 1971 roku. Przed zakończeniem swojej kadencji poprowadził m.in. 
Stabat Mater Pergolessiego, Stabat Mater Szymanowskiego i Pory roku 

Haydna. 
Dyrygentem koncertu, który odbył się 7 stycznia 1972 roku był już 

nowy kierownik artystyczny - Zbigniew Chwedczuk. Do Gdańska nadal 
przyjeżdżali ciekawi soliści: Kaja Danczowska, Piotr Paleczny, Bella Da
widowicz, Artur Moreira-Lima, Rudolf Kerer, Jean Fournier. Przybył 
także na Wybrzeże Bohdan Wodiczko. który znakomicie poprowadził 

koncert beethovenowski. Koncertował również w Gdańsku Witold Małcu
żyński. Dowodem rzetelnej pracy i ambicji repertuarowych Chwedczu
ka był koncert mozartowski z Mszą C-dur „Koronacyjną", wykonany 
niestety w Bazylice Mariackiej, gdzie ze wzglqdu na złą akustykę, duży 
pogłos nie można przyzwoicie zaprezentować tego typu dziel. Podobnie 
zresztą zabrzmiały w tej świątyni utwory Haendla i Pendereckiego gn 
ne przez orkiestrę z Krakowa pod batutą J. Katlewicza. Wprowadził też 
Chwedczuk do repertuaru dzieła, których nigdy w Gdańsku nie grano: 
Stubat Mater Astorgi, Requiem,.Faure, Nespere Zeidlera. W słowie wstęp
nym do programu inaugurującego sezon 1974/1975 zapowiedział również 

,,całoroczny cykl ko-ncertów polskiej muzyki symfonicznej i kameralnej". 
Niestety brakowało ciekawego repertuaru, brakło zainteresowania ze stro
ny przemęczonej orkiestry. Podczas koncertóv,,r dochodziło do momentów 
grożących rozsypką. Poziom zespołu bardzo się zresztą obniżył i nie było 
w tym nic dziwnego. Przy jednej orkiestrze, uprawiającej dwa, jak się 
okazało, antagonistyczne gatunki muzyki można było liczyć co najwyi.ej 
na dwa koncerty w miesiącu i to przygotowRne bardzo pobieżnie. Dopro
wadziło to w końcu do tego, co środowisko muzyczne postulowało już od 
dawna. Władze uświadomiły sobie konieczność stworzenia w Gda11sku 
drugiej orkiestry. 

Przełomowy był rok 1974, a wszystko zaczęło się od koncertu Filh~u
monii Narodowej w Elblągu, który prowadził Zygmunt Rychert. Młode
mu, posiadającemu niemałe już osiągnięcia dyrygentowi (m.in. tournće 

z Fillrnrmonią Narodową po .Japonii) zaproponO\Vfmo utworzenie w Gdaó
sku samodzielnej orkiestry symfonicznej. Hychcrt przyjc:1ł propozycję, po-
wrócił do miasta, w którym siG urodził i wychO\vał. 

5 września 1974 roku przy ulicy Dębinki w Gdańsku odbyła się 

pierwsza próba. Dziewiętnastu muzyków pod wodzą dwudziestosiedmio
letniego kapelmistrza rozpoczęło od Symfonii G-dur Haydna. Pracowali 
z niebywałym entuzjazmem, w lokalu, który absolutnie nie nadawał siG 
do tego celu. Wielu spośród nich było jeszcze studentami; część stanowili 
uczniowie szkoły średniej. Oficjalna inauguracja działalności Gdańskjej 

133 

IJ, 



Orkiestry Symfonicznej odbyła siq 21 stycznia 1975 roku. W programie 
(występ w sali NOT-u) vvykonanym z niebywałą precyzją znalazły się: 

Uu~eriura do opery Atria Moniuszki, Koncert fortepianowy e-moll Cho
pina z solistą Waldemarem Wojtalem i Preludia Liszta. I tak rozpoczął 
się nowy, zapisywany do dziś, rozdział działalności muzycznej w Gdań
sku. 

Podstawowym problemem Gdańskiej Orki~slry Symfonicznej była 

mała liczba instrumentalistów. Pomogło tu jednak wiele ogromne popar
cie władz wojewódzkich, przydział niemałej liczby mieszkań dla muzy
ków. Niebawem też przybył do orkiestry jeszcze jeden dyrygent - Zd7i
sław Bytnar, artysta doświadczony, którego znajomo:~ć warsztatu i kul
tura muzyczna były w owym okresie niezwykle cenne dla zespołu. 

Początkowo zespół koncertował raz w miesiącu. Koncerty powtarza
no w Gdyni, często także w Elblągu. W programach znajdowało się spor o 
muzyki barokowej i klasycznej, na której kształcono dźwięk, jego szla·· 
chetność i precyzję gry. Rytmiczność młoda orkiestra (średnia wieku nie 
przekraczała dwudziestu dwu lat) zdobywała, grając Strawińskiego, Pro -
kofiewa i Bartóka. W drugim sezonie swej działalności Orkiestra Filhar
monii Bałtyckiej - gdyż tak się już nazywała - zwiększyła liczbę przy
gotowywanych programów do trzech w miesiącu. Koncerty powtarzano 
w soboty dla młodzieży, a także, jak poprzednio w Elblągu, Gdyni, cza
sem w Malborku · lub Kwidzynie. Repertuar wyszedł już znacznie poza 
tak zwane „żelazne" pozycje. Grano wic;c m.in. Ui!,erturę „Man.fred" 
Schumanna, Historię żołnierza (recytował Wojciech Siemion) i Symfonię 
psalmów Strawińskiego, Livre pour orchestre Lutosławskiego. Młodzi 

filharmonicy akompaniowali nieomal wszystkim najwybitniejszym wir
tuozom polskim, a także Eugenowi Listowi, Jeffreyowi Swannowi, Si'=
mionowi Snitkowskiemu, Peterowi Dammowi, Olegowi Krysie i innym. 

21 marca 1976 roku orkiestra Filharmonii Bałtyckiej wystąpiła w 
Filliarmonii Narodowej w Warszawie. Wykonano Stabat Mater Pergole
siego ze Stefanią Toczyską i Bożeną Porzyńską oraz Suitę z opery Złoty 
kogucik Rimskiego-Korsakowa. Po tym koncercie Kazimierz Wiłkomir
ski napisał w „Ruchu Muzycznym": ,,Zygmunt Rychert przedstawił siG 
jako muzyk inteligentny, dojrzały i z całą pevmością wybitny", natn
miast Antoni Gruziński w ,,Argumentach": ,,wystc;p orkiestry pod dy
rekcją Z. Rycherta należy odnotować jako wydarzenie muzyczne wyso
kiej miary. Było to ukoronowanie Festiwalu Młodych". 

W tym samym roku Filharmonia Bałtycka po raz pierwszy koncer
tuje za granicą. Uczestniczy w weneckich Vacanze Musicali (Wakacje m•..1-
zyczne), gdzie jest codziennym warsztatem pracy na kursach dyrygen
tury. Pod hatutą Z. Rycherta, z koncertmistrzem Zygmuntem Kowal
skim, daje również dvva koncerty. Młoda orkiestra wyjeżdża także 

w 1977 roku; kiedy to ponownie bierze udział w „Wakacjach" i przy 
okazji występuje w kilku miastach Włoch1 a jeden z koncertów prowadzi 
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słynny Carlo Zecchi. Gclafocy melomani rówmez nie mogą narzekać. W 
repcrturze, dzięki współpracy z chórami akademickimi Trójmiasta, poja
wiają się dziełu oratoryjno-kantatowe: Requiem Mozarta, Pory roku 
Ilaydna, Stauat Mater Rossiniego, St,abat. Mater Poulenca, St.abat Mater 
Szymanowskiego. Ścisły kontakt z wybrzeżowym środowiskiem twór
czym przynosi kolejne prawykonania: In medias re., i Koncert na dicie 
u·iolonc:elP. Henryka Jabłońskiego, Impresje leningradzkie i Tańce fa"ri,
tastyczne Władysława Walentynowicza. Autorytet Filharmonii Bałtyc

kiej rośnie, a kwintet smyczkowy orkiestry należy, zdaniem gościnnie 

wystqpujących dyrygentów, do najlepszych w Polsce. 

W roku 1978 zespół Filharmonii Bałtyckiej wyjeżdża do Wiednia: 
gdzie podobnie jak we Włoszech, jest warsztatem pracy dyrygentów pod
czas kursów mistrzowskich prowadzonych przez Witolda Rowickiego. 
Sukcesem zakoiiczyły się również koncerty w ramach Festiwalu Muzyl:i 
Oratoryjnej w Saro i Marib0 (Dania), podczas których Rychert prow3-
dził Requiem Mozarta i kantatę Bacha oraz dzieła muzyki polskiej od 
Szarzyńskiego do Bairda. Gdańscy filharmonicy grali także w Leningra
dzie, a w Polsce, poza Warszawą, m.in. dwukrotnie podczas Poznańskiej 
Wiosny i w Szczawnie-Zdroju w ramach Dni Henryka Wieniawskiego. 

Każdego sezonu, oprócz dyrygentów polskich, na podium Filharmonii 
Bałtyckiej stawało wielu dyrygentów zagranicznych. Byli Bułgarzy, Cze
si, Jugosłowianie, Niemcy, Szwajcarzy, Amerykanie, Rosjanie. Był · talde 
Grek i znakomita Peruwianka - Carmen Morał. 21 września 1980 roku 
pojawiła się w Gdańsku po raz pierwszy gwiazda dyrygentury radziec
kiej - Weronika Dudarowa, wspaniała artystka, która potrafiła zmusić 
muzyków do maksymalnego wysiłku, spowodować, że orkiestra grała jak 
nigdy wcześniej. Dudarowa pojawiła się w Gdańsku raz jeszcze w stycz
niu 1981 roku i jak na razie był to ostatni. jakże owocny kontakt z tą 

nieprzeciętną osobowością. 

W marcu 1981 roku dyrygował po raz pierwszy Orkiestrą Filharmo
nii Bałtyckiej Bogusław Madey. artysta posiadający niemałe sukcesy za
równo w dziedzinie opery, jak i symfoniki. Ale nie tylko. Madey to 
także wybitny pedagog, wychowawca tak znakomitych dyrygentów, jak 
Jerzy Maksymiuk i Wojciech Rajski. W ogóle rok 1981 zaczął się po
myślnie. Wspomniane już koncerty Dudarowej i Madeya, IX Symfonia 
Beethovena pod dyrekcją Rycherta ze świetną obsadą solistów: Stefani:i 
Woytowicz Jadwiga Rappe, Robert Woroniecki, Maciej Witkiewicz. Se
zon 1980/1981 kończyła Msza ,,Koronacyjna" Mozarta. Orkiestra, pom:
mo znacz~ego od_plywu muzyków, była_ w wysokiej formicT" Odeszli m.i.n. 
koncertm1strzow1e Zygmunt Kowalski (Bruksela), Janusz Zis (Hano
wer), wiolonczelista Zbigniew Krzymi11ski (Filharmonia Narodowa) i ko
lejny skrzypek Tadeusz Niewadowski (Brema). Odszedł także wkrótce 
twórca oraz budowniczy młodej Filharmonii - Z. Rychert. 

W październiku 1981 roku stanowisko kierownika artystycznego Fil-
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harmonii objął Bogusław Ivladey, który postanowił pracować przede 
wszystkim nad utworami, kt/>rych zespól nigdy jeszcze nie wykonyw2l. 
I rzeczywiście, w każdym programie przygotowanym przez Madeya było 
coś nowego, interesującego. 2 października poprowadził jako szef pierw
szy koncert, przedstawiając od razu aż dwie nie grane przez orkiestrq 
pozycje: III Symfonię Skriabina i Uwerturę do opery Nieszpory sycylij
skie Verdiego. Koncert stał na bardzo wy~okim poziomie, podobnie zre
sztą jak wszystkie, które przygotował ten artysta. Madey dbał o kulturq 
1Jrzmienia, precyzję gry i potrafił osiągnąć w tych dziedzinach wiele. In
terpretacje, znakomite dźwiqkowo i dojrzałe dramaturgicznie, godne były 
najlepszych estrad. 

Sezon 1981/1982 należał do bardzo udanych, jakkolwiek l1ył chyba 
najtrudniejszy pod względem organizacyjnym w historii instytucji. Był 
to bowiem okres stanu wojennego, kiedy to dyrygenci i soliści odwoły
wali swoje występy w Gdańsku~ kiedy z dnia na dzień zmieniały się de
cyzje i często trzeba było po prostu improwizować. Należy jednak pod
kreślić, że wszystkie koncerty, jeśli oczywiście wolno było odbywać pró
by i · koncertować, dochodziły do skutku, a większość z nich, ni~jako 
z konieczności prowadził Bogusław Madey. Pod jego batutą Orkiestra 
Filharmonii Bałtyckiej grała po raz pierwszy Symfonię fcmtastucznq Ber
lioza, III Symfonię Roussela, La valse Ravela, Epitaf i Hm na śmierć 

K. Szymanowskiego Szeligowskiego, Konrert f nrtepicmou;y fis-moll Skr12.
bina z Aldoną Dvarionaite przy fortepinnie, a także jego własne uhvo
ry - Koncert na flet i Koncert na fortepian i orkiestrę z solistą Walde
marem Malickim (niektóre z wymienionych pozycji grała orkiestra 
POiFB, mowa jest jednak o zespole utworzonym w 1975 roku). Ukoro
nowaniem tego trudnego i jakże O\vocnego sezonu były koncerty Filhar
monii Bałtyckiej w RFN. Sukces był ogromny. Orkiestra pod batutą Ma
deya oraz soliści K. A. Kulka i T. Żmudziński porwali niemicckq pu
bliczność. Krytycy podkreślali wysokie umicjc;tności zespołu i macstnG 
dyrygent.a. 

Jednakże nie tylko Bogusław Madey mi:11 dobre koncerty w sezonie 
1981/1982. Znakomite programy przygotował z zespołem Filharmonii Bał
tyckiej Wojciech Rajski (m.in. wspaniała interpretacja IV Sym.f onii d-moll 
Schumanna), pojawiał się też kilkakrotnie, zaprzyjnźniony z zespołem od 
początku jego istnienia, Krzysztof Missona. Pod jego batutą gdańscy fil
harmonicy grali symfonie Beethovena, Brahmsa, Czajkowskiego, a także 
walce i polki J. Straussa. Na uwagq zasługuje również koncert, który 
20 listopada 1981 roku poprowadził Grzegorz Sutt, ponieważ jego pro
gram zawierał same prawykonania utworÓ\v kompozytorów gdańskich 
I tak po raz pierwszy publiczność usłyszała Uwerturę Walentynowicza, 
II Koncert fortepianowy Jerzego Dubrowińskiego, Punkty przecięcia Eu
geniusza Głowskiego i Anagram Konrada Pałubickiego. Przygotowanie 
tych pozycji było zadaniem bardzo trudnym. Pozwoliło jednak na pozn,3-
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nie najnowszych utworów gclaóskiego środowiska kompozytorskiego, a to 
jest i zawsze będzie niezwykle cenne i 'potrzebne. Utwory kompozytorów 
gdańskich grano również w sezonie 1982/1983. Orkiestra Filharmoni Bał
tyckiej wykonała Conf es sio ni per orchestra i Koncert na .fortepian, wio
lonczelę i smyczki E. Głowskiego, Trzy noveletki W. Walentynowicz'l 
oraz La stelo de l'espero (Gwiazda nadziei) II. Jabłońskiego. Generalnie 
jednak poziom większości koncertów był niższy niżeli w sezonie poprzed
nim. Szczególnie jesienią 1982 roku przyjeżdżało do Gdańska wielu d:,r
rygentów, którzy nie dość'., że niczego nie dawali orkiestrze, to jeszcze 
psuli osiągnięcia swoich poprzedników. Bywały wieczory, których poziom 
był wręcz żałosny. Zaledwie kilka programów przygotowanych w tym 
okresie zasługuje na pamięć. Koncerty poświęcone twórczości Karola 
Szymanowskiego pod dyrekrją B. Madeya (soliści: Anna Malewicz-~fa
dey i Tadeusz Żmudzińsk1), koncert pod batutą Wojciecha Rajskiego 
z VII Sym.f onią d-moll Dworzaka. Niezapomniane też były interpretacje 
II Koncertu g-rnoLI Prokofiewa z Elżbietą Karaś-Krasztel przy fortepia
nie i Koncertu 'Wiolonczelov.;ego Schumanna, który grał Michael Flaks
r:nan. Był także koncert, który zdaniem wielu, należał do najwspani~l
szych osiągnięć artystycznych Filharmonii Bałtyckiej od początku jej 
istnienia. W czerwcu 198:1 roku v, Katedrze w Oliwie zabrzmiała Messa 
da ReqHiem Giuseppe Verdiego. Orkiestra filharmoniczna, połączone chó
ry Akademii Medycznej, Akademii Muzycznej, Politechniki Gdai1skiej, 
Schola Cantorum Gcdanensis oraz soliści: Teresa May-Czyżowska, Kry
styna Szostek-Radkowa, Kazimierz Pustelak i Maciej Wójcicki stworzyli 
pod batutą B. Madeya prawdziwą kreację. 

Przygotowaniem Messa da Requiem Verdiego zakończył Madey s\vą 
dwuletnią działalność nćl Wybrzeżu. Po jego rezygnacji z funkcji kiero
wnika artystycznego rozpoczął się. można by rzec, okres bezkrólewia. 
Przez cały sezon 1983/1984 Filharmonia nie miała szefa. Dyrekcja POiFB 
szu1rnła różnych rozwiązań. Oficjalnym konsultantem był znany dyry
gent Jerzy Salwarowski, byli także tzw. pierwsi dyrygenci gościnni. Spe
ro dyrygował Krzysztof Missona, kilka programów przygotował Karol 
Tcutsch, który przede v.:szystkim pracował z kwintetem smyczkowym 
i niemało do~wiadczeń, j,tkic posiadł konccrtU.F!.C z kameralistami Fil
harmonii Narodowej, udało mu się przenieść na gdański teren. Były to 
jednak rozwić!zania tymczasowe, nadto orkiestra niepokojąco malab (ca
łość 68 osób i w tym: 14 skrzypków, 5 altowiolistów, 7 wiolonczelistów 
i 7 kontrabasistów), a proporcje pomiędzy poszczególnymi grupami in
strumentów były momentami po prostu nie do przyj~cia. Repertuar cią 
gle zmieniano. Z konieczności wykonywano tylko takie pozycje, które 
można było zagrać w tak kameralnym składzie. Pomimo tych trudności 
zdarzały się w tym sezonie i jaśniejsze chwile. Zaliczyć do nich należy 
koncerty prowadzone przez Krzysztofa Missonę, Marka Pijarowskiego, 
Emina Chaczaturiana i ,Janusz:1 Przybylskiego. Ten ostatni prowadził 
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m.in. po raz pierwszy w Gdańsku Litanie ostrobramskie Stanisława Mo- ' 
niuszki (1 i 2 VI 1984 - Katedra w Oliwie). 

Z początkiem sezonu 1984/1985 owa cic;żka, grożąca momcntumi pr~1-
wdziwą katastrofą sytuacja ulega pewnej poprnwie. Na stanowisko dyry
genta zostaje przyjęty dwudziestopięcioletni absolwent krakowskiej Aka
demii Muzycznej, uczeń K. Missony - Wojciech Czepiel. Artysta ten 
jest także skrzypkiem (grał m.in. w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Je
rzego Maksymiuka), godzi się zatem również na czasowe wypełnienie luki 
powstałej po odejściu Ireny Żarnowskiej do Bydgoszczy i przez kilka 
miesięcy pełni również obowiązki koncertmistrza ... Późnie i na wakuj:)cy 
etat udaje się pozyskać doskonalą skrzypaczkę, docenta gdańskiej Akad e
mii Muzycznej - Krystynę Jurecką. Czepiel natomiast zostaje miano
wany dyrektorem artystycznym Filharmonii Bałtyckiej i funkcję tę pełni 
do dziś. 

We wrześniu 1984 roku Filharmonia Bałtycka pod dyrekcją Krzysztc.
fa Missony zainaugurowała bardzo poważną imprezę muzyczną, jaką je 0;t 
Festiwal „Vratislavia Cantans" (IX Symfonia Beethovena i Poemu[ 
o Warszawie Blocha). Kilka tygodni później, w sali Teatru Muzycznego 
w Gdyni, odbył się znakomity i nietypowy zarazem koncert , który po
prowadził Jerzy Maksymiuk. W programie znalazły się aż dwa kon
certy fortepianowe: Es-dur Mozarta z Elżbietą Karaś-Krasztcl i G-dur 
Beethovena z Lechem Dzierżanowskim oraz Uwertura „ldmneneo" Mo
zarta i Intermezzo „Marzenie miłosne" Regera. Wieczór ten retransmito
wano w całości w programie II Polskiego Radia, a fachowcy z c3łej Po1-
ski zwracali uwagę na wysoki poziom orkiestry. Retransmisji radiovvcj 
doczekał się również występ Filharmonii Bałtyckiej pod batutą Wojci1:·
cha· Czepiela w ramach Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, a fakże 
jeden z ostatnich programów przygotowanych w roku 1985, roku jubile
uszu 40-lecia - koncert pod dyrekcją Antoniego Wita z solistą Tadeu
szem Żmudzińskim. To wszystko o czymś świc1dczy, gdyż niewiele jed 
w kraju filharmonii pojawiających się z taką częstotliwością na ogólno
polskiej antenie radiowej. 

Oczywiście owe niewątpliwe sukcesy nie przesłaniają. przynajmniej 
nie powinny przesłaniać, wszelkich mankamentów . .Jest ich sporo, a do 
najistotniejszych należy mały obecnie skład osobowy zespołu. Nie roz
wiążą tego problemu duże umiej~tności poszczególnych muzyków. Navvet 
najwięksi wirtuozi nie stworzą prawdziwej orkiestry symfonicznej, gra
jąc w składzie niejednokrotnie mniejszym niźli skład orkiestry kamera]
nej. Potrzebna jest także własna sala prób (Filharmonia przygotowuje 
programy w sali szkól muzycznych przy ulicy Gnilnej) i sala koncertowa. 
Trudno pracować nie mając godziwego zaplecza. trudno o maksymalny 
wysiłek, jeśli nie można w przerwie spokojnie i wygodnie odpoczc.)Ć. 
Otwarta jest wreszcie nadal sprawa dyrektora artystycznego. którym wi
nien być artysta o wybitnej indywidualności, talencie organizacyjnym, 
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niepodważalnym autorytecie i niemałych zdolnościach pedagogicznych. 
Problemy te trzeba szybko rozwiązać i tego należy życzyć gdaóskim fil
harmonikom w roku jubileuszu 40-lecia, gdyż tak naprawdę to tylko 
ich święto. To właśnie Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej grała pierwszy 
w powojennej historii Gdańska koncert symfoniczny i dala paczą tek te
mu wszystkiemu, czym w dziedzinie muzyki szczycimy siq dziś. 



Wanda Obniska. 

WOKALISTYKA GDAŃSKA W 40-LECIU 

Pionierskie la ta 

Wojna, która dokonała ogromnych spustoszeń we wszystkich dzie
dzinach kultury, nie oszczędziła także muzyki. Jednak ci muzycy - en
tuzjaści, którzy przyjechali na Wybrzeże w 1945 roku nie przybyli na 
ziemię pozbawioną polskich tradycji. Istniało w Wolnym Mieście Gdań
sku Polskie Konserwatorium Muzyczne prowadzone przed wojną przez 
znakomitego artystę prof. Kazimierza Wiłkomirskiego, istniał silny, pa
triotyczny ruch amatorski, chóry manifestujące swoją polskość nie tylko 
w samym Gdańsku i okolicy, ale uczestniczące w konkursach i zjazdach 
śpiewaczych ogólnokrajowych w Poznaniu i Krakowie, czym wyrażały 
łączność z całym krajem. Odbudowę życia muzycznego trzeba było za
cząć na polskim Wybrzeżu od szkolnichva. Już w maju 1945 roku roz
poczęły się ,pierwsze starania, a w październiku odbył się egzamin wstęp
ny do Instytutu Muzycznego (przy al. Rokossowskiego 33, dziś al. Zwy
cięstwa). Szkoła stała się od razu silnym ośrpdkiem kształcenia w dzie
dzinie śpiewu solowego. Do grona pedagogów należeli znakomici arty
ści operowi przybyli ze Lwo\va i Wilna - Adam Ludwig (baryton) i Wan-
da IIendrich (sopran). Każde z nich prowadziło własną kh1sę śpiewu solo
wego, ale uczyli razem. Ona, duwniej pierwszy sopran opery lwowskiej, 
znana także z audycji muzycznych Rozgłośni Wileńskiej, miała już w 
okresie międzywojennym duże osic.1gn ięcia pedagogiczne. Grala biegle na 
fortepianie, co ułatwiało sytuacjq w klasie, nie było bowiem mowy w 
1945 roku o akompaniatorach w szkole. On, .Adam Ludwig - solista 
opery hvowskiej, społecznik, dziabcz robotniczego ruchu chóralnego od 
samego początku myślał o założeniu opery w Gdańsku Walczył o to w 
prasie od 1948 roku. Miał w swej klasie kilku zaawansowanych śpiewa
ków, szkoła dysponowała chórem, od 1945 roku działała Filharmonia 
Bałtycka - była więc orkiestra, podstawa zespołu operowego. Zapu1il do 
tej myśli I wo Galla, ówczesnego dyrektora Teatru „ Wybrzeże" i w sierp
niu 1949 roku siłami uczniów z klasy Ludwig - IIendrich została wy
.stawiona Halka ~foniuszki z Marią Foltyn w roli tytułowej, Ryszurdcm 
ślezakiem w roli Jontka, Lechem Stachowskim (.fa~ko), Marianem Wla
zło (Stolnik). Maria Foltyn, obdarzona wielkim i pięknym głosem, zro-
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hila później dużą karierę operową, śpiewała w Polsce i Europie, po dłu
gotrwałej i bujnej ko.ricrze ukończyła Wydział Reżyserii Operowej \V 

Warszawskiej Szkole Teatralnej i stała się ambasadorką muzyki Moniu
szki w szerokim świecie. Wystawiła Halkę na Kubie, w Japonii, w M0.
ksyku, na dalekiej północy Związku Radzieckiego. 

Osiem przedstawier1 Gallowskiej Halki przekonało społcczer'lshrn Wy
brzeża, że istnieją możliwości stworzenia w Gdańsku stałej sceny opero
wej. Droga do twórczej działalności Zygmunta Latoszewskiego, zało

życiela Opery Bałtyckiej, została otwarta. 
W średniej Szkole Muzycznej prowadziła klasę ·śpiewu solo·wego od 

1945 roku Barbara Iglikowska, artystka i pedagog, która miała z cza
sem stać się instytucją w dziedzinie wokalistyki polskiej. Wykształcon,1 
w Konserwatorium Warszawskim w kbsie fortepianu u prof. Aleksafl
dra Michałowskiego i śpiewu solowego u prof. Stefana Bcliny-Skupiew
skiego wniosła do pracy pedagogicznej nie tylko wysokie umiejętności, 

ale rzadki zapał i niezrównaną pracowitość . .Jej klasa w średniej Szkole, 
a później w Akademii Muzycznej w Gdańsku otrzymała przydomek „ku
źni talentów''. Wyszło z niej w przeciągu 40-lecia powojennego trzydzie
stu absolwentów, wśród nich artyści wielkiej miary śpiewający w ope- • 
rach krajowych i zagranicznych. 

Obdarzona duźym głosem mezzosopranowym doc. Barb.1ra Iglikow
ska uczestniczyła po wojnie w wielu koncertach, które odbywały się 

w pierwszych lat1ch w Teatrze „:Miniatura" (organizował je Tadeusz 
Tylewski - działacz polonijny, organista i chórmistrz), była też solistką 
Opery Poznańskiej. Jednak, gdy na estradach zaczęli wy:5tępować jej 
uczniowie, wycofała się z czynnego życia koncertowego, poświęcając 

wszystkie siły swoim wychowankom. A jest wyjątkowym pedagogiem. 
Potrafi pracować z uczniem codziennie, jej klasa to dla niej rodzina. 
„Trzeba uczyć muzyki, nie tylko śpiewu - mówi - a to wyrnaga cznsu 
i pracy. Każdy uczcił to kawał mego życia". 

Drugim ośrodkiem powojennej \voka1istyki była Gdynia i So~Jcit. 
W 1945 roku Kazimierz Czekotowski uruchomił Średnią Szkołę Muzyczną 
w Gdyni i był jej dyrektorem do 1950 roku, później przeszedł do Pań
stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie. Śpie\vak operowy w pełni 
sil i głosu przyjechał na Wybrzeże z żoną Marią Bojar-Przemicnieclq, 
również śpiewaczką. W pierwszych latach \Yiele koncertowali. W klasi0 
Kazimierza Czekotowskiego kształcili siG późniejsi śpiewncy Opery Bał
tyckiej, którzy juź po wyjeździe swego profesora koilczyli wyższe studia 
u znakomitego Stefana Beliny-Skupiewskiego. Z tych klas wyszedł Jan 
Kusiewicz, świetny tenor Opery Bałtyckiej, który przez ponad dwadzie
ścia lat dźwignl ciężar czołowych pnrtii operowych i na Galowym Kon
cercie Jubileuszowym 40-lecia pokazał świeży, dźwięczny głos; u tych ar
tystów-pedagogów ksztnlcil się też Jerzy Szymański, czołowy bas picnv
szego 20-lecia Opery Bałtyckie.i, uzdolniony śpiev.;ak i aktor, z tych kbs 
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wyszedł także niezapomniany aktor charakterystyczny i śpiewak, gdań
szczanin Jan Gdaniec, vis comica Opery Bałtyckiej. 

W życiu kulturalnym Wybrzeża zapisał się Kazimierz Czekotow::;ki 
nie tylko jako pedagog, ale również jako współorganizator - obok Zy
gmunta Latoszewskiego i Wiktora Bregy - Studia Operowego założone
go w 1949 roku, przekształconego w 1953 w Operę Bałtycką. W Studio 
pełnił funkcję kierownika wokalnego, miał więc wpływ na wszystkich 
śpiewaków, przekazywał własne doświadczenia. 

W latach 1946-1951 działała jako pedagog w PWSM w Sopocie Ja
nina Cygańska, od 1947 Maurycy Janowski, aktor, śpiewak estradO\\Y 
i operowy. Nieżyjący już M. Janowski - humanista, aktor charaktery
styczny Teatru „Wybrzeże", gorący miłośnik i znawca muzyki Szyma
nowskiego różnił się od innych pedagogów swoją barwną i ciekawą oso
bowością. Nie interesowała go emisja głosu, ale śpiew jako środek wyra
zu. Uczył swych wychowanków wychodzenia w muzyce wokalnej cel 
tekstu, który jest drogowskazem w budowaniu dramaturgii utworu. z je
go klasy wyszła urocza śpiewaczka lat pięćdziesiątych, wdzięczna i uro
dziwa Irena Jęsiakówna śpiewająca słodkim, dziewczęcym gło::;em, pie~;
niarka wiele koncertująca i nagrywająca dla Polskiego Radia. Śpiewała 
pieśni Czajkowskiego, Rachmaninowa, Ilurnika, Schuberta, Schumanna, 
wiele pieśni kompozytorów polskich, Chopina, Paderewskiego, Niewiadom
skiego, Noskowskiego, szczególnie pięknie wykonywała Rymy dzieciĘ~e 

do słów K. lłłakiewiczówny Szymanowskiego. Akompaniowała jej Tita 
Zielińska, pianistka o dużej wrażliwości muzycznej. 

Z klasy M. Janowskiego wyszła też Krystyna Ingersleben (sopran), 

śpiewająca przez kilka lat w Teatrze Muzycznym w Gdyni, następnie 

w Operze Bałtyckiej, wreszcie w koncertach szkolnych Filharmonii Bał
tyckiej, śpiewaczka o dużym głosie i równie wielkim repertuarze pieś

niar~kim. Absolwentem klasy tego profesora był również Franciszek 
Kokot. 

Obok Ireny Jęsiakówny pojawiła się \V latach pic:ćdziesiątych na 
estradzie Zofia Janukowicz (sopran), śpiewaczka gruntownie wykształ
cona, która ukończyła dwa wydziały w Akademii Muzycznej - pedag'.1-
giczny i wokalny (1957 r.) w klasie doc. Barbary Iglikowskiej. Uzupełnia
ła studia we Włoszech w Academi di Santa Cecilia w Rzymie i dwu
krotnie doskonaliła swą sztukę pieśniarską na kursach mistrzowskich. 
Przez kilka lat pracowała pod kierunkiem Ady Sari . .Jednak nagrody, 
które jej otworzyły drogę do kariery, zdobyła w latach studiów u doc. 
B. Iglikowskiej. Jako studentka otrzymała I nagrodę na Ogólnopolskim 
Konkursie Śpiewaczym w Warszawie. Była to próba sił na rodzimym 
gruncie, która ośmieliła młodą solistkę do próby startu międzynarodowe
go. Stanęła w 1959 roku do Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w 
Holandii w IIertogenbosch, gdzie otrzymała I nagrodę i złoty medal. Był 

to początek kariery koncertowej o szerokim zasięgu. Śpiewała w NRD, 
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Holandii, ZSRR, Czechosłowacji, Szwajcarii, Włoszech, Danii, w krajac:h 
demokracji ludowej, nagrywała dla radia i TV w kraju i za granicą, 

dokonała licznych prawykonań, nagrywała płyty. Ma duży głos, ale uie 
chciała związać się na stałe z żadną operą. Wybrała estradę, jej domeną 
była i jest pieśń. Spiewała je cyklami, brała udział w koncertach orato
ryjno-kantatowych. Jej repertuar jest ogromny, talent połączyła z pra
cowitością. Powaga podania muzyki, żarliwość i kultura interpretacji, 
a także sam głos postawiły ją w rzędzie czołowych śpiewaczek Polski. 
Jest osobowością artystyczną, jej koncerty były wydarzeniami. W muzy
kalnej Moskwie, przez którą przewijaJą się artyści o światowych nazwi
skach, recenzent, oceniając recital polskiej śpiewaczki, napisał o „wy
szukanym smaku, mistrzostwie, wykonaniu głębokim w treści, olśniewa

jącym" (,,Życie Muzyczne" marzec 1971 r.). Repertuar tej artystki sięga 
od pieśni włoskich z XII wieku poprzez Monteverdiego, klasyków, roman
tyków, impresjonistów aż do współczesności. Za pieśni kompozytorów 
polskich K. Szymanowskiego i W. Lutosławskiego otrzymała nagrodę 

Polskiego Radia (1960 r.). Solistka stara się popularyzować twórczość 

regionu kaszubskiego, z którym jest związana. Nie zabrakło w jej ka
rierze także doświadcze11 operowych, ale były to opery niepowszednie. 
Spiewała D. Cimarosy Cli Orazi e Curiazi, była wykonawczynią partii 
Dydony w Dido and Aeneas IJ· Purcella, wielkiego kompozytora angiel
skiego XVII wieku, była też posągową Eurydyką Ch. W. Glucka. Glucka 
śpiewała na scenie Opery Bałtyckiej pod dyrekcją Jerzego Katlewicza, 
mając zu partnerkę Krystynę Szczepar1ską (Orfeusz). Wtedy okazało się, 
że ta arcypoważna pieśniarka, wykonawczyni pasji i oratori{)w, jest uta
lentowaną aktorką i pełną wdzięku kobietą. Dlaczego więc stroniła od 
opery, wolała estrnd<;'? Wyjaśniła to kiedyś szczerze w wywiadzie pr::i.
~owym: 

l,..J bo na ~:;tradzie sp1ewam to co zechcq, ja \vybieram repertuar, ja odpowiadam 
za wykonanie - natomiast w operze muszG śpiewać to w czym zostanę obsadzo
na, a artystyczny poziom przedstawienia zależy nie tylko ode mnie, ale także od 
partnerów, orkiestry, dyrygenta, reżysera itd. 

Siłą sztuki Zofii Janukowicz jest jej nieprzeciętna muzykalność 

i wnikliwość. Każda z pieśni jest u mej małym dramatem, w którym 
warstwa słowna i warstwa muzyczna uzupełniają się. Taka sztuka budzi 
szacunek. 

W latach siedemdziesiątych solistka zaczęła wprowadzać na estra
dę córkq, Ewę Pobłocką, młodziutką pianistkę akompanującą matce. Te 
dwie artystyki rozumiały się doskonale i uzupełniały na estradzie. Jed
nak przyszła chwila, w której ich drogi artystyczne musiały się rozejść. 
Ewa przygotowywała się do międzynarodowych konkursów, otrzymywała 
nagrody, stawały przed nią zobowiązania własne, nie miała czasu na 
akompaniowanie, ale część obycia estradowego zyskała przy matce. 
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Z. Janukowicz jest jedną z nielicznych śpiewaczek, która obok absor
bującej kariery i długich tournee, potrafiła troskliwie wychować córkę, 
utrzymać dobre, partnerskie małżeństwo, co jak wiadomo nie jest ła

twe u występujących arty::,tek. Miała zavvsze poważny stosunek do mu
zyki, do każdego występu, czy to był recital w Italii, krainie belcanta, 

czy skromny występ w powiatowej szkole. Tę samą rzetelność artysty
cżną przekazała córce. W pełni możliwości głosowych postanowiła przeka
zać swe umiejętności i doświadczenie młodym. Rozpoczęła pracę pedago
giczną, jednak ten rozdział jej zycia należy do Akademii Muzycznej w 

Gdańsku. 

PWSM - Akademia Muzyczna 

W 1947 roku została założona Paiistwowa vVyższa Szkoła Muzyczna 
w Sopocie. Zrazu była to skromna uczelnia, choć miała status akade
micki. Nie mogła być inna, nie narosły bowiem kadry z dyplomami szk<'.Jl 
średnich. Grającej młodzieży \VOjna wyrwała z życia, z wykształceni2l 

sześć lat, byli więc opóźniern w nauce, przero~nięci wiekiem, a umiejęt
ności mieli niestety niewielkie. Toteż pierwsze roczniki w sopockieJ 
PWSM przedstawiały się liczebnie i artystycznie skromniutko. Kadra pe
dagogów Wydziału Wokalnego ograniczała się do czterech już wspomnia
nych osób: Janiny Cygańskiej, Kazimierza Czekotowskiego, Maurycf'go 
Janowskiego i Barbary Iglikowskiej. W 1951 roku wyszli z uczelni pierw
si dyplomanci, ośmiu muzyków, w tym jedna śpiewaczka, Stanisławc1 

Świlło, która prncowała później jako pedagog w Gdyni 1 wycho\vala ~-;yna 
koncertmistrza - wiolonczelistę. Już w pierwszych Litach istnienia 
PWSM zabłysnął szczery tc1lent wokalny 1 odtwórczy Ireny Jęsiakówny. 
Za~otrzebowanie na śpiewaków hyło w tych łutach ogromne. Starsza ge
neracja pionierów przestawała śpiewać zajqt~ pracq pedagogiczną, i, co 
tu mówić, posunięta w latach. Czasem wystf;pował jeszcze Homan Ilci
sing, zwłaszcza jako solista i z chórami umatorskimi, Maurycy .Jan owski 
ograniczył się do działalności aktorskiej, zresztą zdrowie zaczęło n ie do
pisywać, zmarł w 1959 roku po operacjach wrzodu żołądka. Gdy wspo
mina się lata pięćdziesiąte, dziś docenrn się fakt, że były one złotym okre
sem dla muzyki. Odbywało siq wiele koncertów „masowych'' dla Ś\vbta 
pracy w salach nadających się do tego i bezpośrednio w zakladc1ch 
pracy, nowo założone Studio Operowe potrzebowało solistów i śpiewaków 

do chóru operowego, ogniska muzyczne, średnie szkolnictwo, chóry ama
torskie w Trójmieście i terenie potrzebowały pedagogów śpiewu, chórmi

strzów. PWSM starała się sprostać zamówieniom s~ołecznym. Wszyscy 
śpiewacy, z których Zygmunt Latoszewski stworzył Studio Operowe byli 
później absolwentami sopockiej uczelni: Irena Murawska (dyplom 1955), 
Leokadia Borowska, .fan Kusicwicz (dyplom 1957), Jerzy Szymański 
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(1959). Po międzynarodowe laury pierwsza odważyła się siągnąć Zofia 
Janukowicz, w tym samym okresie bas Jerzy Szymański zdobył dwu
krotnie III nagrodę - na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym 
Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie (1957) i w 
I-Iertogenbosch (1958). 

Umiejętność i pracowitość spowodowały, że niebawem na czoło woka
listyki w PWSM wysunęła się doc. B. Iglikowska. Dotychczas podpisała 
trzydzieści dyplomów. Wśród absolwentów są śpiewacy scen polskich 
i zagranicznych, laureaci konkursów międzynarodowych i krajowych, są 
nazwiska znane w Polsce i świecie. Najważniejsze z tych nazwisk warb 
wymienić: Antoni Dutkiewicz, baryton, zloty medal na Międzynarodo
wym Konkursie w Genewie (1961 r.), otrzymał też II nagrodę w Herto
genbosch (1963 r.) i I nagrodę w Brukseli (1964 r.). Mieszka stale w Ho
landii. 
Marek Dąbrowski, bas, srebrny medal w Vercelli (1962 r.), Grand Prix 
i Złoty Puchar w Tuluzie (1965 r.), solista Opery Narodowej w War
sznwie. 
Tadeusz Prochowski, baryton, I nagroda i złoty medal na Międzynarodo
wym Konkursie Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Helsin
kach (1962 r.), zloty medal w Brukseli (1966 r.), solista Opery Wrocław-
skiej. , 
Irmina Kostkiewicz, sopran, nieżyjąca już solistka Opery Bałtyckiej 

i Opery Bydgoskiej, wspaniały sopran dramatyczny, I nagroda na Mię
dzynarodowym Konkursie w Verviers (Belgia). 
Florian Skuski, baryton, solista Opery Baliyckiej, docent Akademii Mu
zycznej w Gda1'1sku, srebrny medal w Genewie (1968 r.) i III nagroda 
w Verviers (1969 r.). 
Edward Mikulski, tenor, Grand Prix i zloty medal w Tuluzie, nagroda 
w Rio de Janeiro (1971 r.), gdzie przebywa do dziś. 

Bożena Porzyńska, sopran, znakomita śpiewaczka Opery Poznańskiej, 

Bydgoskiej, Bałtyckiej, laureatka I nagrody i zdobywczyni Wielkiej vVa

zy prezydenta Republiki Francuskiej w Tuluzie w 1974, laureatka Mię 
dzynarodowego Konkursu „Madame Butterfly" w Nagetsaki (1973 r.) i w 
Barcelonie ( 1974 r.). Odtwórczyni czołowych partii sopranowych w wielu 
operach z repertuaru l>elcanta: Tosca, Madame Butterfly, Tatiana w 
Onieginie, Halka, Hrabina - wyst(:pująca też w dziełach oratoryjno-kan
tatowych. 

Koroną osiągni~ć klasy doc. B. Iglikowskiej jest bezspornie Stefania 
Toczyska., mezzosopran. I 01m jest utytułowaną laureatką konkursów w 
Paryżu, Tuluzie, IIertogcnbosch, nle bujna, światowa kariera, przysporzy
ła jej więcej sławy, aniżeli konkursy. Stefania Toczyska jest fedyną śpie-· 
waczką z Wybrzeża, którą zna cały muzyczny świat, obie półkule. 

Stefanię Toczyską natura obdarzyła wyjątkowo obficie. Absolutny 
słuch, gwarantujący przeczystą intonc1cjc:, pi~kny głos o niepowtarzalnej 
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barwie, uzdolnienia aktorskie, wrażliwość emocjonalna, wyobraźnia, ory
gialna uroda ważna dla aktorki. Do tego solistka dodała wytrwałą pracq. 
Już w klasie doc. B. Iglikowskiej była gwiazdą. Nie zrażała się tym, że 
dość długo nie mogła opanować swego dużego głosu. Duże głosy szlifnje 
się trudniej niż małe. Rozpoczęła karierę sceniczną pod kierownictwem 
Danuty Baduszkowej, która reżyserowała CCLrmen w Operze Bałtyckiej. 
Baduszkowa lubiła stawiać na młodych, a miała intuicję. Ci młodzi, czę
sto debiutanci, sprawdzali się, debiut stawał siq początkiem wieloletniej 
kariery. Tak było i tym razem. Później, kiedy Toczyska śpiewała Carnicn 
na największych scenach świata, w Wiedniu, Paryżu, Madrycie, Londynie, 
w wielu miastach USA, powiedziała mi w wywiadzie: 

Przygotowywałem Carmen z różnymi reżyserami, ale psychologia postaci, główny 
szkic pozostał u mnie niezmieniony od pierwszej koncepcji ustalonej z reżyser Ba
duszkową. 

W Operze Bałtyckiej solistka śpiewała czołowe partie kobiece w ope
rach specjalnie dla niej wystawianych: Samson i Dalila Saint-Saensa 
i Faworyta Donizettiego - oba spektakle potwierdziły najwyższy, świa
towy poziom gdańskiej solistki. Czy można się dziwić, że wyfrunęła 
z Gdańska w szeroki świat? Śpiewak, jeśli ma zrobić wielką karierq, 
nie może występować całe życie w jednym teatrze. Toteż gdańska gwia
zda zaangażowała się w Operze Wiedeńskiej gdzie otrzymała przydonlf-'k 
,,Polki o włoskim głosie". Po kilku sezonach stałe związanie się z jed
nym teatrem zaczęło jej przeszkadzać, hamować szeroką, światową dzia
łalność. Obecnie nigdzie nie ma stałego eta tu, śpiewa wszędzie, mieszka 
w Wiedniu, ale zawsze podkreśla, że jej dom jest na Wybrzeżu, a jej 
operą, w której otrzymała długotrwały urlop jest Opera Bałtycka. Każde
go niemal roku śpiewa w Gdańsku, zwykle w Białej Sali Ratusza Główne
go Miasta. Kalendarz ma zapełniony co najmniej na dwa lata naprzód, 
jest • rozchwytywana. Mając już szesnastoletnią córkę, zdecydowała się 
na drugie dziecko. Twierdzi, że druga córeczka jest ważniejsza niż cah 
kariera, bo „kariera jest teraz, ale przecież nie zawsze, a dzieci, dobre 
małżeństwo, to wartość trwała". 

W trzy tygodnie po przyjściu na świat dziecka śpiewaczka pojech:iła 
na występy do Szwajcarii, a śpiewała tak, iż nikt nie chciał uwierzyć 
w jej macierzyństwo. Jesienią 1985 roku śpiewała w Warszawie cykl 
Pieśni o ziemi G. Mahlera z orkiestrą Opery Narodowej, w Stanach Zje
dnoczonych wystąpiła w dwu nowych partiach operowych - w Pitzburgu 
Norma Belliniego, w Chicago Anna Bolena Donizettiego, w Paryżu Cur· 
men, w Berlinie Zachodnim Amneris w Aidzie, w Weronie koncert ze 
znakomitym tenorem Carrerasem. 

Na scenie przeobraża si~ w prawdziwą heroinG operową, a na estra
dzie w dystygnowaną i piękną damq, pełną wytworności i tnjf~mniczcf~o 
uroku. Głębia wniknię<.:ia w klimat każdej pie.śni, vsycholuei<:: lrni<l,.!j od-
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twarzanej postaci powoduje, że jej sztuka jest prawdziwa i trafia do serc 
ludzi obu półkuli. 

O swym pedagogu - doc. Barbarze Iglikowskiej mówi zawsze z sza
cunkiem. .Już będąc znana w Europie i na świecie, podczas recitalu 
w Gdańsku oddała swej prof es orce siedzącej na sali wszystkie kwiaty 
otrzymane na estradzie, a był tego cały snop - uklękła i dziękowała pu
blicznie za wszystko, co otrzymała od maestry. 

Krytyka muzyczna Wybrzeża poznała się natychmiast po debiucie 
na niepowszednim talencie Stefanii Toczyskiej. Już w 1973 roku recen
zentka „Głosu Wybrzeża" pisała: 

Rewelacj4 był debiut sceniczny Stefanii Toczyskiej. To dojrzały muzyk. Wniosła 
na scenQ tnvalc wartości: duży głos, o n:adkiej, wyjątkowo pi~knej barwie, inter
pretację żarliwą i precyzyjną technicznie w każdym szczególe. Bujna osobowość 
młodej artystyki, nerw dramatyczny pozwoliły jej stworzyć postać Carmen o wy
jqtkowej sile wyrazu. 

Zchwyt i uznanie recenzentów towarzyszyło tej artystce zawsze, 
także wtedy, kiedy śpiewała pod batutą najsławniejszych dyrygentów, 
i kiedy stawała obok takich sław, jak Placido Domingo, Nicolai Gedc1a, 
Luciano Pavarotti, Gwybeth Jonse. 

Lubię wystc;pować z najlepszymi ,- powiedziała w wywiadzie. - To mnie do
pinguje. Myślę sobie wtedy - ty tak śpiewasz, a posłuchaj, jak ja ci odpowiem. 
Zwyczajna rywalizacja wobec siebie i wobec publiczności. 

Polka o włoskim głosie twierdzi, że trudno jest zdobyć wysoką 
pozycję w świecie operowym, ale jeszcze trudniej utrzymać ją. 

Śladami Stefanii Toczyskiej wspina się po wysokich szczeblach jej 
młodsza koleżanka z tej samej klasy doc. Barbary Iglikowskiej - Elżbie

ta Ilornung, mezzosopran. I ona otrzymała dyplom Akademii Muzycznej 
w Gdańsku z wyróżnieniem. Debiutowała w Operze Bałtyckiej wraz z in
ną absolwentką, Marzeną Prochacką (Straszny dwór w 1980 r.). Następ
nie została zaangażowana do Opery Berlińskiej (NRD). Tam śpiewEtła 

przez kilka sezonów, główne partie w dziełach z żelaznego repertuaru, 
ale także w operach nietypowych np. występowała w partii Poppei w 
operze Monteverdiego Koronacja Poppei, natomiast w polskiej prapre ~ 
mierze opery Haendla Sosarme, przygotowanej przez Wojciecha Rajskie
go na zagraniczne tournee, śpiewała trudną partię Królowej-matki. Wy
wiązała się z niej świetnie. Zagraniczni recenzenci z RFN wyrażali się 

chlubnie o jej poczuciu stylu, glosie, widzieli w niej wielką tragiczk(:'. 
Elżbieta Horn ung jest śpiewaczką inteligentną, gruntownie wykształcor,·ą, 
prócz Akademii Muzycznej ukończyła na uniwersytecie matematykę. Tn
len t i intuicja pozwala jej odkrywać prawa sceny, docierać do sedna mu
zyki. Po kilku sezonach w Berlinie zaangażowała siE~ w Operze Lipski0j. 
obecnie jest na ~talym kontrakcie w DarmsztadziP w HFN, ostatnią jej 
p:.1rti~1 byb Eboli w npL~rze Verdiego. 
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Obraz artystek, które wyszły z klasy doc. Iglikowskiej nie byłbJ 
pełny, gdyby w nim zabrakło Longiny Kozikowskiej (sopran). Od chwili 
założenia Teatru Muzycznego była czołową śpiewaczką, debiutowała w 
Balu w operze IIeubergera jeszcze jako uczennica Średniej Szkoły Mu
zycznej. Na scenę wniosła młodość, miała wtedy dwadzieścia lat, kobiecy 
wdzięk i świeży, ciepły głos. Była gwiazdą operetki, grała tytułowe par
tie we wszystkich kolejnych premierach Teatru Muzycznego - niezapo
mniana w operetkach Straussa, Lehara, Offenbacha, w komediach mu
zycznych. Postać Longiny Kozikowskiej wiąże się nierozerwalnie z tea
trem rozrywki na Wybrzeżu. W początkowych latach partnerem jej był 
Józef Muszyński, tenor, wychowanek prof. Ludwiga i Wandy IIendrkh, 
w owych latach młodzieniec o miłym głosie i ujmującej powierzcho
wności. 

W 1959 roku pojawiła się na Wybrzeżu znana śpiewaczka Halin~ 
Mickiewiczówna. Stalo się to za sprawą Danuty Baduszkowej, która wy
stawiała w Teatrze Muzycznym Piękną Galateę Suppego i nie mając w 
swoim zespole wykonawczyni partii tytułowej, zaprosiła MickiewiczównG 
na gościnne występy. W rok później śpiewaczka przeniosła się na stałe 
z Warszawy do Gdyni. ·Melomani znali ją dobrze z wielu recitali w 
Grand Hotelu

1 
z koncertów w Filharmonii Bałtyckiej, z występów w ope

rze w partii Rozyny z Cyrulika sev:ilskiego, wreszcie z nagrań płyto
wych i radiowych w dziedzinie muzyki poważnej i lekkiej. Wykształcona 
w klasie Ady Sari, ostatniej wielkiej przedstawicielki włoskiego belcanta, 
należała do młodszego pokolena niż pedagodzy śpiewu naszych szkól, 
przyniosła też inne spojrzenie na muzykę, inną estetykę wykonania. 1N 
Teatrze Muzycznym stała się doradcą Danuty Baduszkowej w sprawach 
wokalistyki, a od chwili założenia Studia Wokalno-Aktorskiego była w 
nim pedagogiem, kształciła młode kadry dla tego teatru. W 1961 roku 
za_częła się jej praca w Średniej Szkole Muzycznej. W pedagogice miała 
już doświadczenie i osiągnięcia, przez pięć lat była kierownikiem wo
kalnym Teatru Muzycznego w Szczecinie, spod jej ręki wyszedł Ryszard 
Karczykowski, który przeszedł z chóru Opery Bałtyckiej do Szczecina 
na etat solisty. W ciągu pięciu lat nauki Mickicwiczówna przygotowyw[1b 
go na przesłuchanie do opery w Dessau, gdzie został przyjęty. Tak Zd

częła się wielka, światowa knriera tego tenora. Jego niezwykłe uzdolnie
nia, piękny głos, muzykalność, zapro\vadziły go na największe sceny ope
rowe. Dziś nikt już nie pamięta, że wykształcił się w Polsce . .Jednak 
pamiqtn on sam. Napisał do swej dawnej maestry: ,,w uprawianiu zawo
du przypominam sobie każde pani słowo, każdą uwagę". 

W Średniej Szkole Muzycznej uczniowie Haliny Mickiewiczówny już 
po kilku latach nauki szli na scenę albo już pracując zawodowo, kształ
cili się dalej w PWSM. Monika Myszkowska (koloratura) śpiewa do d?iś 
w Teatrze Muzycznym w Szczecinie, Jacek Labuda już w średniej szkole 
został zaangażowany do Teatru Muzycznego w Gdyni, śpiewał główne 

11B 



partie w opcrelkc1ch i musicalach: Czterej pancerni, Kaper królewski, 
Molllin Rouge, Dama ud Maksima, Promisses. Janina Kostyszyn została 

solistką Opery Łódzkiej, następnie wygrała trzyletnie stypendium w 
Teatro Massimo w Palermo. Jednak z uczniów, którzy przeszli przez ręce 
Ilaliny Mickiewiczówny w średniej szkole, najwięcej pod względem arty
stycznym osiągnął Kazimierz Sergiel. Debiutował po trzecim roku nauki 
w partii Inkwizytora w Don Carlosie. Na ostatnim, dyplomowym roku 
zdobył II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Moniuszkowskim. W OpP. 
rze Bałtyckiej, której solistą jest od lat sześćdziesiątych, występuje w 
głównych partiach basowych jak: Borys w Borysie Godunowie, Mefisto 
w Fauście, Skołuba i Zbigniew w Strasznym dworze, Fernando w Tru
badurze, Gremin w Onieginie, kapłan Zachariasz w Nabucco. Jego wra -
żliwość, zdolności aktorskie i głos o wyjątkowej barwie uczyniły go pier
wszym basem Opery Bałtyckiej. Jest on również muzykalnym odtwórcą 
pieśni, co u śpiewaków operowych nieczęsto się zdarza. Warto wspom
nieć też o żyłce społecznikowskiej tego śpiewaka, który z toknrza precy
zyjnego w MORS-ie doszedł do rnngi artysty. Nigdy jednak nie zapo
mniał o robotniczym pochodzeniu. 

Z klasy Haliny Mickiewiczówny wyszła Małgorzata Armanowska -
śpiewaczka estradowa, kameralistka, laureatka II nagrody Konkursu im. 
A. Didura, Jerzy Mahler - solista Opery Kameralnej w Warszawie„ lau
reat Międzynarodowego Konkursu w Budapeszcie, Gizela Gałkowska -
solistka Opery Bałtyckiej, urocza Marzenka ze Sprzedanej narzeczonP.j. 
Młodość, uroda i ciepły, kobiecy wdzi~k czynią z Gałkowskiej ciekawą 

odtwórczynię partii operetkowych, jnk np. Arseny w Baronie cygańskim 
czy Mabel w Piratach. Za partię Mabel otrzymała nagrodę wojewody 
gdańskiego (1981 rok) za najlepszy debiut roku. Miała również sukcesy 
w operze barokowej wymagającej dużej dyscypliny. Uczestniczyła w za
granicznym przedstawieniu Kserksesa Ilaendla, które to przedstawienie 
spotkało siq z dużym uznaniem krytyki zachodniej. Gizela Gałkowska jest 
laureatką MiGdzynarodowego Konkursu w Karlowych Warach. 

W ostatnich latach w klasie Haliny Mickiewiczówny, która od 1972 
roku jest pedagogiem Akademii Muzycznej w Gdańsku, zwraca uwagq 
talent i pracowitość studentki Aleksandry Kuchurskiej-Szefler. Młodziut
ku ~piewuczka przerasta poziomem artystycznym cały Wydzit1ł Wokalny 
Akademii Muzycznej. Otrzymała I nagrodc. na konkursie „Dni Sztuki Wo
kalnej im. Ady Sari", ktc'H·y, jak sama nazwa wskazuje, stawia duże wy
magania w dziedzinie kunsztu śpicwcl.czego. W konkursie uczestniczyła 

młodzież ze wszystkich akademii muzycznych, wśród której Aleksandra 
Kucharska była gwiazdą. Otrzymała też nagrodq za najlepsze wykona
nie pieśni polskiej. A ponieważ już wcześniej została nagrodzona na 
Konkursie Moniuszkowskim, a także w Karlowych Warach, rozgłośnia 

Polskiego Radia w Warszawie zaprosiła ją do nagrania ballad i pieśni Mo
niuszki w cyklu Śpiewniki dornou:e. Założenia cyklu są ambitne, uwzgl~-
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dnia on wszystkie pieśni polskiego kompozytora narodowego w możliwi~ 
najlepszym wykonaniu. 

Jest w tej samej klasie Haliny Mickiewiczówny także inna obiecu
jąca studentka, koloratura Zofia Kotlicka. Debiutowała już bardzo uda
nie w Operze Krakowskiej i Operze Bałtyckiej. Śpiewała trudną partię 
Gildy. Koloratur jest bardzo mało, Akademia Muzyczna przez czterdzieści 
lat nie wypuściła - poza klasą Mickiewiczówny - ani jednej dobrze 
wyszkolonej koloratury, która mogłaby podjąć trudne zadania operowE:. 
Zofia Kotlicka została wyróżniona w „Dniach Sztuki Wokalnej" jako n3j
lepszy sopran koloratur owy konkursu. 

Wszystkich śpiewaków tej klasy łączą wspólne cechy: nośność dźwię
ku, doskonała dykcja, jednakowa, naturalna emisja głosu przy jednoczes
nym zachowaniu indywidualnej barwy i brzmienia każdego z uczniów. 
Zasada Mickiewiczówny to „uczyć nie tylko muzyki, ale koniecznie rów
nież sprawności technicznej, bez względu na rodzaj głosu". Mickiewiczów
na trafiła do encyklopedii muzycznej Who's icho in Music wydanej w 
Cambridge i Chicago. Zaważyła tu jej błyskotliwa kariera estradowa i ope
rowa. Była pierwszą śpiewaczką, która już w marcu 1945 roku stanęła 
przed mikrofonem warszawskiego radia. Nikt w Polsce nie śpiewał tal~ 
sławnego Smiechu czy walców Straussa, jak ona. Była dowcipną, fine
zyjną Rozyną w Cyruliku. Rochwytywana w całej Polsce, dokonała sz0.
regu nagrań. W latach pobytu na Wybrzeżu zmieniła nieco repertu~u· 
W miejsce karkołomnych koloratur śpiewała więcej liryki romantyczne\ 
muzyki starowłoskiej, ów „słowik Warszawy" nie stronił także od muzyki 
współczesnej. 

Osobliwościq, jedynakiem w pewnym sensie jest w 111łodt 1 j wokali
styce Wybrzeża Piotr Kusicwicz, syn zasłużonego śpiewaka opcrowe~o 
Jana Kusiewicza. Punktem wyjścia jego niecodziennych zainter1?SO\w111 
je~t sam gatunek głosu ·- głos lekki, łatwo idący w górq, wyśpiewujqcy 
niebosiężne koloratury. Zawrotna technika głosowa tego śpiewaka pc1-
zwala mu na uprawianil' muzyki dawnej od chornlu grcgoriaó.skiego po
przez koloratury oper barokowych, aż do karkołomnych figuracji w uhvo
rach współczesnych. Piotr Kusiewicz występuje w kraju i za granicą, r.a 
estradzie i w operze, ale zawsze w specyficznym repertuarze .. Jest w nim 
niezrównany. Jego występy w operach Haendla Sosarme i Kserkses spo
tkały się na Zachodzie z wielkim uznaniem. W Operze Warszawskiej po
dziwiła go cała Polska jako króla w moralitecie średniowiecznym Ludus 
Danielis. Współpracuje z teatrem Henryka Tomaszewskiego, jest człon
kiem warszawskiego zespołu „Bornus-Consort" uprawiaj,1cego muzykę 
średniowiecza i renesansu, zespołu będącego na europejskim poziomie, 
uwzględniającego najnowsze zdobycze naukowe w dziedzinie tego rodza
ju muzyki. Tak więc Piotr Kusiewicz, laureat kilku nagród międzynaro
dowych, obdarzony absolutnym słuchem, wykształcony na dwu wydzia
łach, instrumentalnym (fortepian) i wokalnym, znalazł sobie miejsce i re-
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periuar, który tylko on może uprawiać. Znakomicie czuje się yve współ

czesnej muzyce atonalnej, otwiera to przed nim obszary niedostępne pła 
wielu śpiewaków. Jest też wzorem ruchliwości. Nigdy nie czekał, i3-Ż 

przyjdą do niego z korzystnymi kontraktami, sam organizował, miał po
mysły, oferował propozycje. 

Studia na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej w Gdańsku, 

mimo dużych osiągnięć indywidualnych poszczególnych studentów, były 
krytykowane przez samą młodzież i dyrektorów opery, a zwłaszcza Te
atru Muzycznego, ze względu na niepełne przygotowanie do zawodu 
śpiewaka-aktora. W tym kierunku starał się unowocześnić je Zbigniew 
Bruna, dyrygent i pedagog, wieloletni dziekan wydzia,lu, twórca Stu
denckiej Opery Kameralnej. Wystawił dziewięć pozycji operowych, nie
które inscenizowane, w zaimprowizowanych kostiumach i pekoracjach, 
przygotowane z reżyserem. Dało to studentom praktykę sceniczną, możli
wość współpracy z partnerami, okazję do stworzenia postaci. Myśl Zbi
gniewa Bruny rozszerzyła Zofia Janukowicz, która, odkąd została dzie
kanem Wydziału Wokalnego, wprowadziła nowe porządki. Przede wszyst
kim wzorową dyscyplinę i realizowanie tego, co jest w siatce godzin. 
Chodzi o przekształcenie Wydziału Wokalnego w Wydział Wokalno
-Aktorski. A wiqc: zespoły operowe i kameralne, zajęcia aktorskie pod 
okiem aktorów Teatru „Wybrzeże", recytacja, scenki dramatyczne z re
żyserem. Dla rozszerzema wiedzy studentów o sztuce wprowadziła do
datkowe wykłady z różnych dziedzin, dające okazję do spotkania z cie
kawymi osobowośeiami ze świata artystycznego. Mówi się tam o narodzi
ni..Jch kntru ~v c.mtycznej (;recji, o stylowym frazowaniu muzyki J. S. Ba
cha, o teatrze barokowym, o związkach współczesnego baletu z muzyką 
współczesną, o odwiecznym dialogu między wykonawcą a krytykiem itd. 

Obecnie Wydział Wokalny ma sześćdziesit;ciu studentów i czterech 
młodych asystentów, co dobrze !'okuje na przyszłość. Zofia Janukowicz, 
obecny kierownik katedry, tak precyzuje swe cele: 

Chcemy wypuszczać z uczelni artystów muzykó\v, ze specjalnością sp1ew solowy, 
nic tylko śpiewaków władajqcych głosem, ale także świadomych aktorów. 



Koncerty PWSM 

Działalność koncertowa, za taczajqca szerokie kn~gi, popularyzowała 

zawsze dobrą muzykę, śpiew, pieśniarstwo, muzykę operow,1, operetko
wą, chóralną, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. ':Wiele 
lat prowadziła Akademia Muzyczna cykle nastawione na działalność w 
środowisku studenckim np. ,,Politechniczne wieczory muzyczne", któ
rych celem była humanizacja młodego środowiska technicznego, czy cykl 
„Z muzyką przez wieki", ambitny, majc1cy zamiar przedstawić rozwój 
muzyki od renesansu do współczesności. Nie zaniedbano też ważnej dzia
łalności w środowisku .'robotniczym. Cykl „Sojusz świata pracy z kultu
rą" przeznaczony dla pracowników Stoczni Gdańskiej im. Lenina trwa 
do dziś. Każdego roku uczelnia dawała przeciętnie około ?tu koncertów 
w zakładach pracy, domach kultury, szpitalach, garnizonach wojskowych, 
salach ratuszowych. Latem „Koncerty promenadowe" w Swieradowie, 
Ciechocinku, Połczynie Zdroju umożliwiły turystom wypoczynek, zbli
żały do dobrej muzyki. W sezonie zimowym koncerty w lrnwiarni „lle-
welius" dają kulturalną rozrywkę słuchaczom. \ 

Chór ptudencki Akademii Muzycznej miał okres dużej ekspansji, 
stał się w latach 1971-80 pod batutą Ireneusza Łukaszewskiego propa
gatorem polskiej kultury muzycznej w świecie. Poważne zadania arty
styczne, perspektywy występów krajowych i zagranicznych wykrzesały 
w tym czasie z sennego dotychczas zespołu energię i entuzjazm. Zaczęło 
się od nagrań dla radia i TV, od koncertów w Leningradzie, od współpra
cy z filharmoniami krajowymi, od wyjazdów Chóru do Hiszpanii i Fran
cji. Ireneusz Lukaszewski interesował się szczególnie muzyką polskiego 
renesansu, pierwszy sięgał do muzyki starogdańskiej, nie zaniedbywał 
też dziel kompozytorów współczesnych. Po okresie wytrwalej pracy 
przy~zly sukcesy. W 1978 roku Chór Akademicki pod dyrekcją Ireneusza 
Lukaszewskiego zdobył wśród dwudzic.stu clziewiqciu konkurentów z Fa
łego świata II pagrodę w znanym konkursie irlandzkim w Cork. Niestety 
po wyjeździe I. Łukaszewskiego z kraju działalność osłabła. Zabrakło 

bodźców, którymi były wysokie osiągnięcia artystyczne, chęć zmierzenia 
własnych sil na gruncie międzynarodowym. 

Studio Operowe - Opera Ballyl·ka 

W 1949 roku do istniejącej już Filharmonii Bałtyckiej przyszedł na 
stanowisko dyrektora artystycznego dr Zygmunt Latoszewski, wybitny 
dyrygent symfoniczny i operowy. Przyszedł w momencie, gdy pierwsze 
wystawienie Halki przez Iwo Galla było fakten1 dokonanym (1948 r.), 
a rozbudzone pragnienia operowe .ustawicznie dawały znać o sobie w pu
blikacjach prasowych, w poczynaniach środowiska muzycznego. Gda11sk 
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goił wojcnc rany, ros}<.1 w ni1t1 polska kullura, cc1w.;11towalo sit; spolc
czeóstwo na razie niejednorodne, przybyłe z różnych stron kraju, prze
mieszane z autochtonami. Wśr(Jd autochtonów Polacy gda1·1scy i Niemcy, 
którzy nie wyjechali, postanovvili zo.::;tać w Polsce. Latoszewski z ener
gią i talentem organizatorskim przystąpił do organizowani3 Studia OiJe
rowego. Stworzył je z młodzieży śpiewaczej, wszyscy byli debiutantami, 
wszyscy wymagali szkoleni:.1 aktorskiego i opieki wokalnej. Nie było war
sztatów operowych, zaplecza, sceny, ale był zapał i pragnienie służby 
społecznej poprzez sztukę. 28 czerwca 1950 roku odbyła się pierwsza 
premiera Studia Operowego - Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego. 
Gdańsk otrzymał stałą scenę operową. Gaz2ty były pełne entuzjastycz
nych ocen i zdjęć. Studio, późniejsza Opera Bałtycka, stało się jeszcze 
jednym centrum wokalistyki Wybrzeża. Poza znakomitym znawcą opery, 
dyrektorem Latoszcwskim młodzi śpiewacy mieli opiekę w osobach Ka~ 
zimierza Czekotowskiego (kierownik wokalny) i Wiktora Bregy, reżysera, 
czynnego jeszcze śpiewaka, pedagoga śpiewu solowego, artysty światowe
go, znającego tradycje wykonania całego repertuaru operowego, wy
kształconego humanisty, wytrawnego aktora. W. Bregy \V latach młodości 
śpiewał czołowe partie tenorowe w operach Szwajcarii, Francji, Niemiec, 
Rosji, P:. ustrii, także w Operze Warszawskiej, Poznaóskiej, Lv.rowskiej. 

Na początku istnienia Studia (przemianowanego w 1953 roku na 
Operę Bałtycką) dostanie biletu do opery było szczqściem. Długie kolejki 
ustawiające sit; przy kasie świadczyły najlepiej o zapotrzebowaniu spo
łecznym. Studio pracowało wytrwale. Premiery sypały się jedna za dru
gą. Wśród śpiewaków Studia zaczE:ły siq wylaninć talenty: Maria Zieliń
ska, Jan Kusiewicz, Jan Gdaniec, Hyszard Ślezak, Stefan Cejrowski, 
Jerzy Szymański, Leokadia Borowskn, Irena Murawska. Nieco później 

przyszli do Studia: J crzy Podsiadły, Eugeniusz Banaszczyk, Zofia Kon
rad, Helena Moło11, Kazimierz Sandurski. Kiedy Opera miała już s,voją 
rangq i duże osiągnięcia, zja,vil sil; Zygmunt Cwrnota, Florian Skulski, 
Kazimierz Sergicl, Czesław Babió.ski, ,Tt"izef Figas, Urszula Szcrszcil-Ma
łccka. Nic sposób podać wszystkich solistów, choć początkowo afisze 
Studia wymieniały nazwiska adeptów w kolejności alfo betycznej, bez 
wyszczególniania partii, w ktorcj adept występuje. Jednak scena nie 
uznaje równości, a widzowie bezimiennych aktor<)W. Nazwiska tyc·h, 
którzy dźwigclli ciGżar rcpcrtuuru. którzy dostarczyli widzom wzruszcl1, 
znało niebawem i powtarzało Trc'Jjmia~to. Był to czas, w kfi>rym widzo
wie in tcresowali siG swoimi śpiewakami operowymi, wielokrotnie cho
dzili na jedno przedstawienie, bo p~1rtie tytułowe śpiewali różni wyko-
nawcy. , 

Ważrn1 postaci~! dla )vokalistyki Opery Bałtyckiej stal siG prof. Ste
fan Belina-Skupiewski, który po Kazimierzu Czekotowskim został kie
rownikiem wokalnym tej placówk1. Nic można było dokonać lepszego 
wyboru. Artysta 111L1l za sobą ogromną karierę operową, ponad trzydzie-
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ści partii śpiewanych w Europie i Ameryce, dwadzieścia ]at triumfów na 
scenach stolic muzycznych z mediolańską La Scalą włącznie. ,Po II woj
nie światowej sześćdziesięcioletni artysta chorujący na odwapnienie kości 
rozpoczął pracę pedagogiczną. Miał do przekazania znakomity warsztat 
wokalny i doświadczenie. Już nie myślał o własnej karierze, cały czas 
mógł oddać młodym. Do Gdańska przyszedł z Opery Śląskiej w 1953 ro
ku. Opera Bałtycka grała już trudny repertuar włoski, grała Mozarta, 
Czajkowskiego, opery Moniuszki, przygotowywała Cyganerię Puccmiego 
i Cyrulika seicilskiego Rossiniego. Młodzi śpiewacy miewali jeszcze trud
ności techniczne dotyczące oddechu, atakowania wysokich dźwięków, 

uzyskiwania miękkiego, naturalnego brzmienia. Do Cyrulika czy Cygane
rii potrzebne było całkowite panowanie nad głosem, są to dzieła ,napisa
ne dla wirtuozów. 

W przeciwieństwie do chwili obecnej nasza opera miała wtedy teno
rów, których mogłyby nam zazdrościć najlepsze sceny: J3n Kusicwicz -
niezastąpiony Stefan w Stras.znym dicorze, Zygmunt Czarnota -- vnru
szający Jontek w Halce, Stefan Cejrowski - doskonały Wakuła w Trze
wiczkach Czajkowskiego, a później niezapomniany Grimes w rybackiej 
operze Brittena Peter Grimes, prezentowanej na Festiwalu Muzyki 
Współczesnej „Warszawska Jesień" w 1958 roku. Wśród sopranów mie
liśmy wielkie, operowe głosy: Maria Zielińska, później Zofia Czepielów
na, dramatyczna Aida, Halka, ale także niezrównana Stryjenka w Strnsz
nym dworze. Baryton Eugeniusz Banaszczyk uchodził za najwytworniej
szego i najprzystojniejszego Oniegina, stale dojeżdżał do ',Warszawy 
zapraszany przez Open~ Narodową. Nic było w Polsce mozartowskiego 
Don Juana tak świetnego jak Banaszczyk, kreacja wokalna łączyła si~ 
tu z kreacją aktorską. Rywalizowali z sob~! w partiuch basowych Jerzy 
Szymański i Jerzy Podsiadły. Szczytowym osic1gni<~ciem Szymo11skiego 
była niezwykle trudna, napisana dla Szaliapina partia basowa w operze 
Massneta Don Kichot. Sekundował mu dzielnie .Jan Gdaniec jako Sanczo
-Pansa (1959 r.). Cickawu reżyseria D~muty Baduszkowcj, kt<'ll'a skupiła 
się na złożonej psychologii dwu diametralnie rc'>żnych bohakrc'Jw, uczy
niła z dzieła Massncta operę psychologiczną wymagającą nie tylko 
wirtuozowskiego operowania głosem, ale i wielkiego aktorstwa. 

Wiele osiągnięć Opery Bałtyckiej nic byłoby możliwych gdyby nie 
niesłychanie ważna praca wokalna profesora Beliny-Skupiewskiego. 
Najwięcej bodaj skorzystał od niego .Jan Kusiewicz. To, że mógł śpiewać 
aż do emerytury partie amantów, sprostać roli Raclamesa, Don Josego, 
Fausta, Cavaradossiego, Don Ottavia, dowodzi, że miał wzorową emisję 

głosu. A i teraz Kusiewicz - emeryt na koncercie jubileuszowym POiFB 
zaśpiewał arię Stefana z kurantem tak, że mógłby mu pozazdrościć każdy 
młody tenor. Pozostała mu łatwo~ć wysokich dźwięków, które bierz.e 
lekko, nadając okrągłość, wysoką pozycję emisyjną. Osławione „c" wy
sokie, to dla niego chleb powszedni. Nie wszyscy wiedzą, że do filmu 
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o Kiepurze podłożono głos Jana Kusiewicza, co było chyba największym 
uznaniem dla gdańskiego śpiewaka. 

W Operze Bałtyckiej przez wszystkie lata jej istnienia nie zabrakło 
pięknych głosów i talentów aktorskich. Bezsprzecznie dobrym aktorem 
był Jan Gdaniec, gdańszczanin, bojownik Polonii w Wolnym Mieście 

Gdańsku, wiGzień obozu koncentracyjnego. Był śpiewakiem o przecię

tnym głosie, ale tak muzykalnym i wnikającym w psychologię odtwarza
nej postaci, że wynagradzał tym wszystko. Gdaniec miał instynkt 
komika, ule i żyłkę rasowego tragika. Niezrównany Maciej w Strasznyrn 
dworze i dr Bartolo w Cyruliku zadziwiał silą tragizmu w roli błazna 
w Rigoletcie. Zawsze przy glosie, zawsze dysponowany, był przez wiele 
lat niezawodną podporą Opery Bałtyckiej. 

Zupełnie inną osobowością jest Florian Skulski, również baryton, 
śpiewak gruntownie wykształcony, współpracujący z Operą Narodową, 
obdarzony pięknym głosem i zdolnościami akorskimi, godny Miecznik 
ze Straszo<?go du'unl, świetny Figaro z Cyrulika, przekonujący, wręcz 
wzruszający błazen z Rigoletta. Solista jest także pedagogiem, docentem 
Akademii Muzycznej, z jego klasy wyszło sporo absolwentów. 

Do gwiazd Opery Bałtyckiej należała Urszula Szerszeń-Małecka, 

laureatka I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalistów 
w Brukseli (1966 r.), świetna Traviata, Gilda, dowcipna Rozyna, pełen 
wdzięku Amor w Orfeuszu i Eurydyce Glucka, dziewczęca Małgosia 

z opery Humperdincka, szlachetna w rysunku Desdemona w Otellu, Liu 
w Turandot. Obecnie solistka jest pedagogiem Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. 

Ważną pozycjt; wśród .solistów Opery Bałtyckiej zajmuje Maciej 
Wó.1cicki, praktykujący lekarz endokrynolog, odtwórca dużych, typmvo 
męskich partii basowych - Zachariasza w Nabuccn, Kacpra w Wolnynt 
strzelcu, Skołuby w Strasznym du:orze, Gremina w Onieginie. 

Bezsprzecznie gwiazd,1 lat osiemdziesiqtych, śpiewaczką o znaczeniu 
ogólnopolskim i nie tylko, jest Danuta Bcrnolak, jcdm z najpiGlmiejszych 
głosów, jakie w ogóle były na Wybrzeżu po wojnie - duży dźwięczny 

sopran, odtwórczyni ról wielkich tragiczek, heroin operowych: Tatiany, 
Halki, Madame Butterfly, Abigalille. Danuta Bernolak jest drob
na, delikatna, aż dziw bierze skąd w tak .szczupłej dziewczynie tyle głosu 
i pasji. Jej sztuka jest żarliwa, a jednocześnie doskonała pod względem 
warsztatu wokalnego. Solistka współpracuje z Operą Kameralną w War
szawie, nagrała na płyty pierwszą dwuaktową wersję I-falki, występo
wała w tej operze w Anglii i zyskała wielkie uznanie. To głos, którego 
nie można nie podziwiać. Mówi o sobie: ,,śpiewanie jest dla mnie czynno
ścią naturalną, przyrodzoną, nie męczy mnie wcale". 

Drogi Opery Bałtyckiej szły od żelaznego repertuaru do opery 
współczesnej preferującej zupełnie inną technikę głosową. Prócz Peter 
Grimesa Brittena znalazł się także w repertuarze Zywot rozpustnika 
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Strawihskiego, Krnkal uk Szeligowskiego, osbt11io Tuszko aJrykCliiski 
Jossifown, bułgarskiego kompozytora współczesnego. 

Nwmożliwością jest w me.dej publikacji zrnieścić wszystkie sukcesy 
sceniczne Opery Bałtyckiej, oddać sprawiedliwość v-1szystkim jej soli
stom. Było ich zbyt wielu. Ich talent i praca zadecydowała o sccmento
\VEmiu środowiska muzycznego, o wychowaniu kilku już pokoleń melo
manów, miłośników pięknego śpiewu. Bo opera to nie tylko budynek, 
scena, orkiestra, dyrygenci, soliści, chór, balet - to także publiczność, 
bez której nie ma teatru. 



Andrzej Zawilski 
--- --------------

TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORSKA 
KONRADA PALUBICKIEGO 

75-lecie urodzin Konrada Pałubickiego, które obchodziliśmy w roku 
1985, skłania do refleksji nad dorobkiem twórczym kompozytora - je
dnego z najważniejszych twórców muzyki związanych w powojennym 
okresie z regionem pomorskim. Zmusza do szukania odpowiedzi na S'.iereg 
pytań wiążących się zawsze z twórczością artystyczną, do określenia jej 
miejsca w danej epoce stylistycznej, roli, jaką odegrała wobec ,dziel 
powstających współcześnie, ewentualnej jej kontynuacji, choć.:by pobież, 

nej charakterystyki prowadzącej do pewnych uogólnień. Na większość 
z tych pytań nie można odpowiedzieć jednoznacznie, ferowanie sądów 
o twórczości powstającej współcześnie jest trudne, niejeden ~ takich 
sądów ulega z czasem radykalnym zmianom. z pewnością jednak warto 
pokusić sic~ o uporządkowanie ocen dotychczasowych oraz wysunięcie 

wniosków - suLiektywnych i nawet nietrwnlych. Wszak w przypadku 
Pałubickiego mamy do czynienia nie tylko z ważnym dorobkiem twór
czym, lecz również z postacią, której wiedza, pracowitość, format osobo
wości i wielokierunkowość działania odcisnc~ły niemałe piętno na bztał
cie obecnego życin muzycznego .~rodowiska gclahskiego i bydgoskiego. 

Droga Konrada Pałubickiego do kompozycji nie była typowa. Późno 
podjął naukę muzyki, początkowo gry na fortepianie, potem studia muzy
kologiczne. Z okresu studiów na Uniwersytecie Poznańskim datują się 

pierwsze lekcje kompozycji, kt<ffe pobierał prywatnie u Stefana Bole
sława Poradovv'skiego. Z lat 1938-~HJ pochodzą Alrn:a rele na forte
pian - utwór zniszczony późnie j przez kompozytora. W czasie wojny 
Pałubicki kontynuował studia kompozytorskie u Kazimierza Sikorskie
go - wychowawcy cał e j generacji kompozytorów polskich. Ukończył je 
dopiero w roku 1952. KońcO\ve lata s tudiów to zarazem początek twór
czości. Warto podkreślić , że w tym czasie Konrad Pałubicki przekroczył 
czterdziesty rok życia. 

I chybn szczGśliwie dln kompozytora złożyło siq, że na trudne latL1 
obowiązujqccgo w sztuce r eulizmu socjalistycznego przypadły dopier,o po
czątki jego twórczości. W drobnych kompozycjach fortepinnowych czy pieś
niach z tego okresu debiutujący kompozytor nie musiał postępować dokład- ' 
nie według obowiązujących wó\vczas reguł. Ujawniły się natomiast w u two-
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rach tych korzenie jego późniejszej twórczości - najpierw francuski impre
sjonizm, później zaś neoklasycyzm, zaszczepiony całej generacji polskich 
kompozytorów przez Nadię Boulanger, który Pałubicki przejął pod
czas studiów u Sikorskiego. Choć potem styl Pałubickiego zmieniał si~ 
mocno, choć kompozytor sam twierdził, że Sikorski nie wywarł na nim 
artystycznego wpływu, a nauczył go przede wszystkim instrumentacji, 
pewne założenia nurtu klasycyzującego pozostały w muzyce Pałubickiego 
na zawsze. W spadku po szkole paryskiej przejął Pałubicki przejrzystość 
konstrukcji muzycznej, tradycyjne wykorzystanie brzmienia instrumen
tów, racjonalne i błyskotliwe operowanie rytmem, posługiwanie się in
strumentalną figuracją, skłonność do cyklicznych, tradycyjnych form -
niekiedy określonych typowo (koncert, sonata), czasami ukrytych za in
nymi tytułami (Integracja). Jeszcze jedną, nadrzędną cechą łączącą mu
zykę Pałubickiego z tym nurtem jest jej obiektywizm; muzyka ta oddzia
łuje wprawdzie emocjonalnie, odwołuje się jednak do wrażliwości słu
chacza głównie poprzez odbiór intelektualny, stanowi przede wszystkim 
zjawisko brzmieniowe przemawiające konstrukcją i ruchem dźwięków, 
unika łatwych skojarzeń melodycznych i efektownej sonorystyki. 

Ten obiektywizm wiąże się także z drugim źródłem twórczości Pału
bickiego: pełną skalą dwunastotonową i technikami twórczymi dla jej 
wykorzystania. Poza wczesnymi kompozycjami Pałubicki nigdzie nie sto
sował tradycyjnego systemu tonalnego, programowo unikał jakichkol
wiek nawet związków z tym systemem. Stąd pewna asceza i wspomnia
ny obiektywizm jego muzyki. Aczkolwiek stosując skalę dwunastodźwię
kową, kompozytor najczęściej używał jej swobodnie, co łagodzi surowość 
muzyki. 

Ilościowo dorobek Konrada Pałubickiego wygląda imponująco. Jeśli 
zważyć, że kompozycja przez całe lata była dla Pałubickiego tylko je
dny~-n z zajęć obok pedagogiki, działalności naukowej i organizacyjnej, 
dzielonej w dodatku pomiędzy Bydgoszcz i Gdańsk, liczba utworów bu
dzić musi uznanie. Dominują wśród nich kompozycje instrumentalne -
bądź to na instrumenty solowe, bądź zespoły kameralne, są utwory na 
głos z towarzyszeniem fortrpianu, organów lub zespołów instrumental
nych. Są wreszcie koncerty na różne instrumenty z towarzyszeniem or
kiestry, utwory symfoniczne i symfoniczno-wokalne. O ile jednak ilość 

koncertów solowych zbliża się do dziesięciu, kompozycji wyłącznie symfo
nicznych napisał Pałubicki mało. Nietrudno to zresztą wytłumaczyć. Kom
pozytor tworzy zwykle dla określonych wykonawców. Znajdował ich ła
two dla swych utworów kameralnych, wokalnych czy koncertów solo
wych. Trudniej było wprowadzać na estradę utwór symfoniczny lub duże 
formy wokalno-symfoniczne. Wykonawcami, dla których pisał, byli m.in.: 
pianiści - Lucjan Galon, Jerzy Sulikowski, Katarzyna Popowa-Zydror1, 
flecista Leon Tejkowski, wiolonczeliści - Roman Suchecki (z pianistką 
Krystyn[) S11c:hf~c:kq), Mułgorzata Kllziemska, śpiewa<"y - Zofia .Ltnuko-
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wicz-Poblocka, Krystyna Ingersleben-Borkowska, Piotr Kusiewicz, orga
nista Leon Bator. Również kompozycje kameralne z udziałem kilku in
strumentalistów powstawały najczęściej dla określonych wykonawców, 
choć oczywiście kompozytor dobierał takie zestawy instrumentów, które 
ze wzglqdów artystycznych najbardziej mu odpowiadały. 

Kwestia wykonania utworu odgrywała zresztą w twórczości PaJ.u
bickiego zawsze dużą rolę. Jak \Nspomniano powyżej, kompozytor wyko
rzystywał instrumenty w sposób typowy, tradycyjny. Toteż utwory .Pa
łubickiego często stwnrzają wykonawcy szansę gry wirtuozowskiej. Kom
pozytor pozostawia mu niekiedy dużq swobodę, bądź to we fragmentach 
aleatorycznych, bądź nawet w tworzeniu C<tlości z wybrunych części 

utworu (Interpolacje I na fortepian). 
Zrozumiałe, że jako pianista Pałubicki darzy szczególnym sentymen

tem fortepian. Wśród utworów solowych przeważają fortepianowe, na 
fortepian napisał cztery koncerty i concertino, fortepian występuje 

w wic;kszości kompozycji knmeralnych. Z innych instrumentów stosowa
nych przez kompozytora trudno byłoby jakiś wyróżnić. Równie często 
posługuje się instrumentami smyczkov.:ymi, jak i dętymi. Natomiast tak 
samo ważny jak fortepian wydaje się być w twórczości kompozytora 
głos ludzki. I tutaj dotykamy kolejnego problemu: roli słowa i poezji 
w muzyce Konrada Pałubickiego. 

Każdego, kto przegląda spis utworów Pałubickiego, uderzają tytuły. 
Przeważają wśród nich wymyślne: Asocjacje, Integracja, Anagram, In
terwencja, Kontynuacje. Większość z nich wiąże się z programem lub 
jakąś cechą techniki kompozytorskiej (anagram - operowanie tymi sa
mymi elementami w różny sposób, interpolacja - mieszanie się mate
riałów). Za tymi tytułami kryje się jednak coś więcej, Zrozumienie ich 
wymaga, podobnie jak odbiór muzyki, pewnej wiedzy bądź wysiłku 

umysłowego. Tworzą też wokół utworów aurę niecodzienności i od
mienności, działają samą magią słowa. 

Doniosłą rolę w twórczości Pałubickiego odgrywa również poezja. 
Lista poetów, których wiersze wykorzystywał, jest obszerna. Otwierają 
ją psalmy Dawida (Vox humana), jest wśród nich Owidiusz, Wergiliusz, 
Norwid (Hominem, quero), poeci młodopolscy i współcześni. Interpre-
tując w muzyce klimat wiersza, Pałubicki pozostaje jednak zawsze 
wierny swemu stylowi kompozytorskiemu. Nagięta do wymogów tego 
stylu melodia najczęściej sprawia wrażenie muzycznej deklamacji. 
I chyba jedynie w tych kompozycjach Pałubickiego znaleźć można frag
menty liryczne. Potwierdza to zarazem tezę o znaczeniu poetyckiej in
spiracji u kompozytora, pozwalającej mu pisać prościej i zmuszającej eł.o 

poszukiwania muzyki bezpośrednio odwołującej się do wyobraźni słu

chacza. Interesujqcc, że poezja lub też jakiś program literacki nigdy nie 
znalazły odbicia w jego muzyce instrumentalnej. Bye może z podobnych 
powodów do rz:1dkości n;lh'7.:t w twc\n'7.oŚC'i krnnpozytora utwory z tek-



stem recytowanym, częste przecież w muzyce XX wieku. Zupełny z~ts 

brak w niej prób powiqzania muzyki z teatrem - scen dramatycznych 
i widowisk typu operowego. 

Część utworów nosi klasyczne tytuły: rond.o, koncert, kwartet. To 
jeszcze jeden dowód roli, jaką odgrywa tradycja neoklasyczna w twór
czości kompozytora. Jednak tylko w pewnym, ograniczonym sensie ma
my tutaj do czynienia z typową formą sonatową. Z klasycznej sonaty 
przejął Pałubicki jedynie kilkuczęścio-,vy, cykliczny układ -- poszczegól
ne części, zgcdnie z za1ożel'1iami klasyków, kontrastują pod względem 
tempa. W ramach tych części mamy n;:it-omiast do czynienia z szerego · 
waniem krótkich odcinków, różniących się przebiegiem rytmicznym, nie 
ulegających jednak przekształceniom charakterystycznym c~]a dawnej 
sonaty- Wobec konsekwentnego zarzucenia przez kompozytora tradycyJ
nej tonalności jest to zresztą oczywiste. Inny atrybut klasycznej formy 
sonatowej - i:owtarzalność myśli muzycznych - bywa przez Pałubie-

kiego traktowany różnie. Zasadniczo, nie tylko w utworach typu sonato
wego, Pałubicki unika powtarzania. Skłania się ku kompozycji, w któ

rej każdy fragment powinien być nowy, nawet jeśli istnieje jakieś na
wiązanie do poprzedzających. Są jednak kompozycje (Jntegrncja nr 2), 

gdzie myśli muzyczne powracają podobnie jak w utworach klasyków. 
Wskazanie klasycznych źródeł twórczości Konrada Pałubickiego v-1 

żadnym wypadku nie powinno jednak prowadzić do ungólnieh i fałszy

wych wniosków. Pałubicki nigdy nie był kompozytorem zwróconym ka 
muzycznej przeszłości. W całej niemal twórczości posługiwał się jE;zy
kiem dźwiękowym muzyki XX wieku. Stosował go zawsze w sposhh 
w pełni świadomy i bczkcmpronw:owy, rozwijajql'. w miar~ upływu cza-
su swój indywidunlny styl, nic schodzqc jednak ani na moment z raz 
obranej drogi. 

Ta konsekwencja vv tworzeniu własnego jqzylrn rnuzycznego ornz 
ewolucja stylu kompozytorskicbo na przestrzeni kilkudziesięciu lat cha
rakteryzują post.1wę twórczą Konrada Pałubickiego. Bezsprzecznie n,1 

plan pierwszy wysuwa się w tej twórczości czynnik intelektualny, bio
rqc górę n::td cmocjona1nym. U jej podstc1w leży znakomita znujomoś,~ 

wszelkiego rodzaju współczesnych tc•chnik kompozytorskich. Ich wyko
rzystanie, dob(ff i e1iminacja znamionują poczqtkowe lata t\vć)rczości 

kompozytora. Pomimo pozorne6o braku jednolitości, we wszystkich 
utworach z owych lat można zaobserwować kilka wsp(Jlnych cech: lo
gik~ konstrukcji, nietonalny materiał dźwiękowy, przemyślaną organizn
cję ruchu z znstosovv.:tnicm ciekawych rozwiqza11 rytmicznych. Tc same 
cechy odnajdujemy w późniejszych dziełach Pałubickiego, z tym, że jt;
zyk muzyczny staje się w nich bardziej jednorodny, tworząc w stosun
ku do dawnego syntezę. Również emocjonalność muzyki pozostaje w dal
szym ciągu skryta za konstrukcją, choć w późniejszym okresie kompozy
tor cz<;ścicj pozwala swym utworom przemawiać wprost do wrnżliwości 
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słuchacza. Jedynym łatwo uchwytnym elementem muzyki działającym 
emocjonalnie jest rytm. Większość kompozycji pulsuje rytmem, w nie
których mamy do czynienia nawet z 1neoklasyczną motorycznością. Brak 
w nich natomiast sonorystyki instrumentalnej- Tutaj Pałubicki okazuje 
się znów sobą - przedkłada kolor konstruowany z kilku dźwięków nad 
czysto instrumentalne e~ekty, jest znów intelektualistą, nie zaś wraże

niowcem. 

Postawt; twórczą Konrada Palubiekiego cechuje zatem wierność raz 
obranym zasadom. Na kompromis wobec słuchacza kompozytor pozwala 
sobie rzadko; bywa nim efektowna wirtuozeria, umiejętności podążania 
za tokiem muzycznej narracji kształtowanej w oparciu o wiele różno
rodnych technik współczesnych. Znacznie częściej idzie kompozytor na 
koncesje w stosunku do wykonawcy. Pozwala mu na grę według trady
cyjnych reguł, pisze utwory, w których wykonawca może dobierać swo
bodnie fragmenty .i tworzyć z nich za każdym razem inne całości. Ten 
rodzaj kompromisu wiąże się jednak ściśle z samą twórczością. Bezkom
promisowa postawa Pałubickiego umożliwiła mu tworzenie dzieł, w któ
rych linia znacząca ewolucję stylu wolna jest od zak,rętów i załamań. 
Chwilowe trendy w muzyce nie interesowały go, nie starał się też, 

w imię łatwiejszego odbioru swych kompozycji, nawiązywać do ska1i 
dur-moll, do której dziś tylu kompozytorów :powraca. 

O tym, jakie miejsce zajmie twórczość Konrada Pałubickiego ~ pol
skiej muzyce XX wicku, trudno dziś wyrokować. Swobodne operowanie 
eałq gamą technik twórczych oraz stworzenie indywidualnego języka 

wypowiedzi należy w dziejach muzyki do dokonaó istotnych. Bez nich 
trudno wyobrazić sobie jej rozwój. Z tego punktu widzenia różnorodna 
i zarazem jednolita pod wzgl~dcm warsztatowym twórczość Palubkkiego 
odcgrała już swoją rnll; w muzyce polskiej. Łatwiej mówić o znaczeniu 
tych kompozycji dla muzyki ,powstającej w rcgionie pomorskim. ,Jako 
pedagog Konrad Pałubicki wykształcił wielu kompozytorów, dziś już 

śn.:dniego pokolenia. kh twc'irczość, niekiedy ·bardzo różna od dziel mrn
czyciela, świadczy o swobmlzic, jaką pozostawiał swym uczniom. Na 
pewno jednak uczniowie odziedziczyli po nim cały szereg środkfiw war
sztatowych i przejt:li wicie kompozytorskich założci1 nadrzl;dnych. Możn~J. 
zatc.:m m<'>wić o lrnntynuacji tego kierunku twórczości. W historii muzyki 
na Pomorzu, regionie wcześniej pozbawionym twórczości muzycznej, 
utwory Pałubickiego są pozycją niezwykle cenną. O wadze twórczoś::;i 

artystycznej właśnie tutaj kompozytor był gh;boko przekonany- Uzupeł

nienie tej luki w dziejach kultury Pomorza traktował zawsze jako swoją 
misję. Pojmował ją zresztą także na swój sposób. Nigdy nie tworzył 
muzyki programowo związanej z regionem bądź opartej na folklorze. 
Komponował według reguł uniwersa1nych, chciał uniknąć twórczego pro
wincjonalizmu. To była także jedna z jego twórczych zasad - prze. 
strwgana równie konsekwentnie, jak pozostałe. 

11 - Gdafo;ki Huc:.mik Kulturalny 
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Małgorzata Maćkowiak-Koszykowska 

ROMAN HEISING 

W powojennej historii Gda11ska nie brak nazwisk, które zapisały 

się na trwałe w pamięci pokolenia, stawiającego tu pierwsze kroki doj
rzałego życia, wznoszącego z gruzów pmniątki przeszłości i tworzącego 
nowe wartości. 

Roman IIeising (ur. 8 VII 1902 r. w Wieruszowie, w pow. wieluń
skim) - pedagog, artysta, muzykolog, popularyzator muzyki. organiza
tor życia kulturalnego, publicysta, społecznik. To tylko niektóre sfery 
jego zainteresowań; trudno bowiem wymienić wszystko, co składa si1~ 
na mozaikę prac, dokonań będących twórczym dorobkiem i tych, któr~ 
wydatnie wspierał swoją pomocą i autorytetem. We wszystkich poczy
naniach za motto działalności służyły słowa Stanisława Staszica: ,,aby 
innych zapalać, należy samemu płonąć. Człowiek jest tyle wart, ile uczy
nił dobrego". 

W latach 1918-1920 był uczniem Ursynowskiego Seminarium Nau
czycielskiego w Warszawie, potem Państwowego Męskiego Seminarium 
Nauczycielskiego w Lesznie, które ukończył w 1922 roku. Pracował jako 
nąuczyciel na wsi. Lata 1925-1939 to okres „poznański" w życiu R. Hei
singa. Po ukończeniu wyższego kursu nauczycielskiego w Poznaniu po
djął tamże studia w Państwowym Konserwatorium Muzycznym, zakoń
czone dyplomem w zakresie śpiewu solowego. Studiował także muzyko
logię na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując dyplom magistra filozof ii. 
Do wybuchu wojny był kierownikiem szkoły powszechnej, instruktorem 
muzycznym Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu, lektorem sol
feżu i śpiewu chóralnego na Uniwersytecie Poznańskim, profesorem 
w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu. Aby ułatwić 
nauczycielom pracę zgodną z programem, Roman IIeising opracow&l 
i wydał drukiem podręcznik metodyczny nauki śpiewu, będący zbiorem 
wykładów prowadzonych w Konserwatorium, oraz śpiewnik zawierający 

sto cztery pieśni na jeden, dwa i trzy glosy, pod tytułem Cześć polskiej 
ziemi, który przed II wojną doczekał się czterech wydań. 

Jednocześnie bierze żywy udział w życiu artystycznym, występują~ 
jako solista (baryton) w Operze Poznańskiej (sto dwa występy) oraz na 
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wielu estradach krajowych (ponad trzysta koncertów), wygłasza prelek
cje w audycjach muzycznych dla szkół i przedstawieniach operowych. 
Kieruje poznańskimi chórami, prowadzi wakacyjne kursy teatrów i chó
rów ludowych, wykłada na kursach dla nauczycieii, ogłasza szereg prac 

na tematy pedagogiczne. 

Dumny jestem, że mogę oświadczyć, iż wszystko co zdobyłem w Poznaniu, ofiaro

wałem Gdańskowi, regionowi, kaszubskim miasteczkom i wsiom. Wszystko co 

uczyniłem dobrego, ma poznański rodowód. Tu bowiem w atmosferze rzetelnej 

pracy i wielkiego patriotyzmu kształtowałem swój char:akter, poglądy i ideały. 

Bezpośrednio po wojnie zostaje nauczycielem gimnazjum przewod
niczącym Rady Miejskiej w Kępnie (woj. poznańskie). 

Z ziemią gdańską Roman IIeising związał się od lipca 1945 roku, 

od chwili przyjazdu do Sopotu. Dzieje się to za przyczyną ówczesnego 

kuratora gdańskiego - Jana Młynarczyka. Od pierwszych dni rozwija 

aktywność społeczno-artystyczną na terenie Wybrzeża. Oprócz pracy p2-
dagogicznej - nauczyciela, wykładowcy, konsultanta i wychowawcy, 
uczestniczy w upowszechnianiu kultury muzycznej jako prelegent i a~tor 

ponad siedmiuset wygłoszonych prelekcji, szeregu artykułów i recenzji 
muzycznych, komentarzy do programów koncertów symfonicznych. Opie
kuje się amatorskim ruchem muzycznym, propagując jego idee w wielu 
organizacjach społecznych. Przez szereg lat jest członkiem Komisji Kul
tury KW PZPH, przez piętnaście lnt radnym miasta Sopotu i pi-zewod

niczącym Komisji Kultury. 

Obejmując (13 lipca 1945 roku) stanO\visko zastępcy kierownika Wy
działu Oświaty 1 Kultury Zarządu Miejskiego w Sopocie, jest jednocześ
nie nauczycielem teorii muzyki w Gdańskim Instytucie Muzycznym. 
Uczestnicząc w upowszechnianiu kultury muzycznej, staje się szermie
rzem umuzykalnienia wszystkich środowisk. Nawiązuje kontakty z chó
rami amatorskimi, urządzając cykle odczytów z udziałem najprzednieJ
szych prelegentów, organizuje koncerty, rozwija żywą działalność ideo
wo-artystyczną. 

Z dniem 1 stycznia 1946 roku, wraz z reorganizacj':1 Zarządu Miej
skiego w Sopocie, obejmuje stanowisko naczelnika Wydziału Społecz

nego (w skład którego weszły wydziały: Oświaty i Kultury, Zdrowia Pu-
blicznego, Opieki Społecznej, Zatrudnienia). Funkcję tę pełni do 31 grud

nia 1949 roku, szybko bowiem rozwijające się szkolnictwo muzyczne 

i wzmożona akcja upowszechniania kultury muzycznej w terenie całko
wicie absorbują czas, tym samym stracony dla zajęć administracyjnych. 

Pracując jednak w Zarządzie Miejskim i PWSM, mógł załatwiać wiele 
spraw z korzyścią dla uczelni. Jako dyrektor artystyczny Gdańskiego 
Związku Spiewaczego upomina się o należyty stosunek do amatorskiego 
ruchu śpiewaczego i o racjonalną naukę wychowania muzycznego w 
szkołach ogólnokształcących. 
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N aj więcej sil i starania poświęcił Roman Heising Państwowej Wyż- 1 

szej Szkole Muzycznej w Sopocie i Gctańsku. Od momentu utworzenia 
PWSM (1 października 1947 roku) współdziałał z ,prof. Stefanem Śle
dzińskim, wykładał i był we władzach uczelni przez dwadzieścia piQ6 
lat (1947-1972). W pracy naukowej osi~ga stopień docenta' i profesora 
nadzwyczajnego. Pełni funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego Wy-
chowania Muzycznego (1949-1961), prorrktora (1954 i 1959-1961), kie
rownika Katedry Wychowania Muzycznego (1961-1972). W latach 
1961-1972 kieruje uczelnią jako rektor l?WSM, prowadząc ją od trud
nych i skomplikowanych warunków lat sopockich (1961-1966) aż po 
stabilizację i zamierzenia dalszego rozwoju w Gdańsku. 

Sopockie lata 1961-1966 za czasów rektoratu Romana IIeisinga są 

okresem charakterystycznej dynamiki. W tym czasie sprawy postulowa
ne ustawodawstwem, które stanęły przed uczelnią zwłaszcza z chwil:.ą 
wejścia w życie ustawy z 1962 roku o wy:zszym szkolnictwie artystycz
nym, nabierają szczególnej intensywności. Dotyczą one zagadnień wy -
kraczających rozległością zakresu poza dotychczasowe doświadczenia 

oraz zasób posiadanych sił i środków. Obe-imują zmiany modelu szkół 
~ zasady polityki kadrowej, kierunki pracy, programy i regulaminy stu
diów, wreszcie nowe perspektywiczne plan) rozwoju i związane z tym 
środki wyposażenia. Nie przygotowane w całości do tak szerokich 
przeobrażeń szkolnictwo - artystyczne musiało znowu dokonać ogromu 
wysiłków, aby sprostać wymaganiom. Uczelnię sopocką moment ten za
stał już w trakcie stopniowo prowadzonych modyfikacji. Z perspektywy 
lat uwypuklają się zwłaszcza niektóre ówczerne poczynania, ogniskujące 
uwagę kierownictwa i środowiska. Z jedm.j strony obejmowały one 
sprawy kadr, a z drugiej, obok dążenia do podniesienia poziomu i efek
tów pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej, posz.erzcmc form 
działalności uczelni o pracG artystyczno-h0dawczą i naukową. 

'Dzie;ki kicrowniezej dzialalnuśd Romana Ueisinga w PWSM rozwi
jają .siG, wydatnie pDglGIJiają i rosną wymagania. Stopniowo pojawiają 
si(; rc1zultaty pracy. Powic;ksza sic.; grono wychow::mków, uzyskujących 

nagrody i wyróżnienia na konkursach muzycznych, o takie nazwiska, jak: 
Antoni Dutkiewicz, Tadeusz Prochowski i Marek Dąbrowski - śpiewa'.::y, 

a także Jerzy Gonczorowsk1 - trc.1bka, oraz Jerzy Sulikowski i Mctcit.·j 
Szymański - pianiści. W cieniu starych murów wyrasta już ponad ja
kc'.1kolwick mian~ talmt Konstantego Kulki: by wkrótce olśnfć najznako
mitsze estrady. 

Rok 1966 zamyka pewien etap w historii szkoły. Dzięki osobistym 
staraniom Romana llcisinga po dzicwiGtnastu latach sopockich nastąpiło 
od dawna oczekiwane wydarzenie: w październiku 1966 roku uczelnia 
przenosi się do nowo wybudowanych pomieszczeń w gmachu szkół mu
zycznych w Gdańsku. Tym samym rozwiązany został nabrzmiały od lat 
problem warunków pracy. 
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Realizacja kilkuletnich dążeń i zabiegów Romana Heisinga radykał 
nie zmieniła na korzyść warunki egzystencji. Zostały stworzone mate
rialne podstawy do wielokierunkowego działania i do dalszego rozwoju. 
Uczelnię lat 1966-1972 charaMeryzują zatem elementy stabilizacji i roz
wój uczelnianych instytucji wewnętrznych, w szczególności katedr i wy
działów, ich stopniowa rozbudowa i poszerzająca się działalność, 

a zwłaszcza rozwój kadry pogłP,biającej zainteresowania i podnoszącej 

kwalifikacje naukowe oraz artystyczne. Na charakterystykę całości wy
wierają też wpływ stopniowo rosnące artystyczne osiągnięcia absolwen
tów i studentów - a także coraz ~zersze oddziaływanie na zewnątrz 
środowiska uczelnianego. 

Roman Heising pragnął, aby studenci wyrastali nic tylko na znako
mitych artystów czy pedagogów, a również na dobrych i prawych oby
wateli kochających swój kraj. 

Spieszył także wraz z nimi na ratunek ginącemu folklorowi. Wy
ruszał w teren, penetrujc1c kaszubskie wsie, odnajdując starych śpiewa
ków i muzykantów, aby ich śpiewy i melodie utrwalać na magnetofono
wej taśmie. Cieszył się, że ocalając od zapomnienia bogatą kulturę regio
nu, wychowuje swych słuchaczy na artystów, a także aktywnych nau-
czycieli-społeczników. Bo jak sam twierdził - ,,nie sztuka faszerować 
studenta wi~dzą. Najtrudniej przygo.townć go do rozumnego, wypełnio
nego treścią życia, życia dla innych". 

Jeśli do powyższych rozważań dodamy jeszcze efekty codziennej 
działalności, niezliczone i coraz to wówczas liczniejsze koncerty studen
ckie solistów, zespołów kameralnych i orkiestry symfonicznej, którD 
wzbogaciły życie muzyczne Wybrzeża, a także koncerty ogól.nouczelnia
ne, ,,promenadowe" - regularnie w tych latach prowadzone w uzdro
wiskach: Świeradowie, Czerniawie-Zdroju, Szklarskiej Porębie, Ciecho
cinku - otrzymamy właściwą, choć w skrócie zarysowaną panoramę 
rezu1tatów dydaktycz.nych i wychowawczych, a zarazem obraz profilu 
uczelni i atmosfery pracy artystycznej w okresie rektoratu Romana 
Heisinga. 

Gdy zaszła taka konieczność, nie odrywając się od zajęć w sopoc
kiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, zostaje dyrektorem Szkoły 
Muzycznej w Gdyni (w roku szkolnym 1951/52), takie stanowisko zaj
muje również przez cztery lata (1952-1956) w Państwowym Liceum 
Muzycznym w Sopocie. Za jego kadencji opuszczają tę szkołę jej pierwsi 
maturzyści. 

Kronika mego życia z tych łut to praca samorządowa, szkolna, artystyczna i sze
roki wachlarz pracy społecznej na wielu odcinkach, wśród nich stały, bieżący 
kontakt z prasą, utrzymywany po dzień dzisiejszy i kontakt z wieloma ośrodkami 
w kaszubskim terenie, któremu poświęciłem wiele uwagi i czasu dla podtrzymania 
i rozwoju wspanialej kultury ludowej tego regionu. 
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Charakterystyka sylwetki Romana IIeisinga nie byłaby komplet11~, 

gdybyśmy nie wspomnieli o zainteresowaniach dawną muzyką polslz;1. 
Jego zasługą jest odkrycie kompozytora polskiego z XVIII wieku -
Marcina Żebrowskiego. Kantyk Magni.f icat na glosy solowe, chór mie
szany, organy i orkiestrę symfoniczną opracował do koncertowego użyt
ku. Dzieło to zaprezentowane zostało przez sopocką Państwową Wyższ;,, 
Szkołę Muzyczną w Bydgoszczy, Gdańsku i Poznaniu, spotykając się 
z życzliwą oceną publiczności i krytyki muzycznej. Polskie Wydawni-
ctwo Muzyczne wydało ten utwór a·rukiem (według rękopisu z połowy 
XVIII wieku przygotował do wydania R. I-Ieising, redakcja II. Freicht, 
Z.M. Szweykowski. PWM 1968). Podobnie opracował i wystawił IIeisin15 
w Gdańsku kantatę gdańskiego kompozytora - .Tana Freislicha z 175'± 
roku, napisaną na uroczyste obchody trzechsetlecia przepGdzenia Krzy·
żaków z Gdańska. 

Po roku 1972 - z chwilą przejścia na zasłużonq cmeryturq - Ro
man IIeising zajął się przede wszystkim publicystyk,1 muzyczną, prwd
sięwzięciami propagatorskimi. Ponad tysiąc pięćset publikacji podpisa
nych jego nazwiskiem składa sif~ nn kilka potężnych rozmiarów ksiąg, 

zawierających historię wybrzeżowego życia muzycznego po wojnie. Re
cenzuje opery, większość koncertów, polemizuje, wykłóca sil; o sprawy 
młodzieży, o poszerzenie robotniczej widowni, o warunki pracy aktorów 
i muzyków, setki, setki artykułów, recenzji, polemik. Nieust~pliwie wal
czy o cel nadrzqdny: o miejsce polskiej muzyki w repertuarach, o pod
noszenie kultury muzycznej sn0łeczeństwa. Był współredaktorem m.in. 
miesięczników „Muzyka w Szkole" i ,,Lutnia", współpracował w kole
giach redakcyjnych „Poradnika Muzycznego" i „Wychowania Muzycz
nego w Szkole". Dqdajmy do tego popularne wydawnictwa o muzyce 
i muzykach: Plotki z pięciolinii i zbiór życiowych sentencji Co.~ w tym 
jest. Złożyły się więc na to wszystko lata pracy, doświadczei1 i studiów 
prowadzonych w przeświadczeniu, że „jeśli to co wiemy nie jest poży
teczne - głupia to mądrość". 

Życie muzyczne Wybrzeża znalazło zatem w osobie Romana IIeisin
ga oddanego animatora, a zarazem nieocenionego propagatora i doku
mentalistę. 

Wysoką morz.Iną i zawodową pozycję, jaką zajmowałem przed II wojną w Pozna-
1.1iu i zajmuję na Wybrzeżu, zdobyłem wyłącznie praq, za którq przyznano mi 
liczne ordery, odznaczenia, medale i nagrody oraz pami4tkowe dyplomy. Stclrnle:n 
się być zawsze tam, gdzie wyczU\vałem, że jestem potrzebny. Dobra organizacja 
pracy była powodem, że w życiu starczyło mi czasu na wszystko. Mam przed sob~ 
jeszcze wiele do zrobienia, do pokonania. Czuję w sobie silę pozwalającą mi 11 ~ 

stałą aktywność. Szekspir w jednym ze swych dziel wygłosił mądrą maksymc::: 
niedołęga może spać spokojnie, ale człowieka czynu ciągle ktoś budzi. 

Twórcze życic wymaga jednak wyjątkowej odwagi i bezwzglqdneg') 
zaufania do siebie. Wymaga silnej indywidualności i żelaznej dyscypliny. 
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Ale tkwi w tym pewien paradoks - wymaga tego wszystkiego, bo prze-· 

cież wypełnia je po brzegi nieustanne dążenie do przebudowy świata, 

do kształtowania ciągle nowego obrazu rzeczywistości Jest zatem burze

niem jednych własnych wyobrażeń i powoływaniem innych. 

Natura nie poskąpiła Romanowi IIeisingowi wielu wartościowych 

cech charakteru - silnej woli, wielkiego serca i umysłu, a przede wszy

stkim nieustannej pasji działania. Jest on człowiekiem, który moe:e spo

kojnie powiedzieć: ,,gdybym mógł jeszcze raz, przeżyłbym życie dokład

nie tak samo ... " 

' 



:itanistaw Danielewicz 

O GDAŃSKIM ROCKU: OD DINOZAURÓW DO MALOLATÓW 

Gdaóska scena rockowa 1985 roku ... Czy bardzo różniła siq od tej, 
jaką ukształtowało kilka lat poprzednich? Czy jest w niej jeszcze cokol
wiek z ducha tradycji, jaką pozostawiły w spadku lata sześćdziesiąte 
i początek siedemdziesiątych? Czy, obserwując dokonania poszczegól
nych grup rockowych, można pokusić się o znalezienie jakichkolwiek 
wspólnych cech w sferze stylistyki, brzmienia, ghJ>szych iclci, wyrażo
nych choćby przez poetykę tekstów? 

Pamięć podsuwa obrazy i dźwiP,ki z „tamtych" dni, z drngiej polo
wy lat sześćdziesiątych i początku lat siedemdziesiątych, kiedy to nic 
tylko prymat wybrzeżowych muzyków „beatowych" (tak wtedy nazy
wano muzykę rockową, obok mniej wyrazistego stylistycznie, ale prze
mawiającego do wyobraźni określenia nmuzyka młodzieżowa") hył nie
wątpliwy w skali całego kraju, ale oprócz tego mol.na było bez trudu 
wykreślić linię, łączącą dokonania i próby słynnych wówczas „koloro
wych" zespołów (,,Czerwone Gitary", ,,Niebiesko-Czarni", ,,Czarne Gol
fy", ,,Złote Struny"). Jeśli przypominam historię, to nie z chęci wy
eksponowania różnicy między tym, co minione, a tym, co dziś dzieje się 
na wybrzeżowej scenie rockowej, ile raczej dla podkreślenia, jak istotne 
dla" bytu bądź niebytu zjawiska kulturowego, jakim jest muzyka rocko
wa - są zewnętrzne uwarunkowania, i to raczej nawet o charakterz~ 
socjologicznym niż muzykologicznym. Jeśli dziś, w połowie lat osiem
dziesiątych, nie uda się powtórnie wejść do tej samej rzeki, to nie tylko 
dlatego, że idiom współczesnego rocka w niewielkim tylko zakresie 
uwzględnia tradycje, o które mocno oparta była muzyka „beatowa". 
Przede wszystkim dlatego, iż sytuacja, w której przyszło grać dzisiaj 
rockmanom Trójmiasta (i okolic) - jest całkowicie odmienna nie tylk) 
od tej sprzed lat dwudziestu, lecz również od tej sprzed lat zaledwie 
kilku. Dziś - mimo spektakularnych osiągniqć kilku profesjonalnych 
zespołów rockowych Trójmiasta i być może dobrze wróżących na przy
szłość prób muzyków amatorów - daleko trójmiejskiej scenie rocko
wej do roli, jaką spełniała wówczas, gdy „rockowa zaraza" ogarnęła 
Polskę. 

Przypomnijmy: to właśnie w Gdańsku, w ramach Festiwali Mu-
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zyki .Jazzowej (1956-1957), miały m1cJsce pierwsze wykonania utworów 
rhythm and bluesowych; nic gdzie indziej też trzy lata później pojawiła 
siQ pierwsza w Polsce grupa r,ock ancl rollowa (,,Hhytlun and Blues"), 
zaś rachityczny „beat" pierwszej polowy lat sześćdziesiątych prawic w 
calośc.:i zawdzi~cza swe is.tnicnia muzykom związanym z Gdańskiem. Te 
fakty są powszechnie znane, lecz, prawdę mówiąc, mało kto zastanawiał 
się nad przyezynami tego stanu rzeczy. O ile za przypadek uznać można 
usytuowanie I i II Festiwalu Muzyki Jazzowej w Trójmieście (jego 
„gwiazdami" byli muzycy z Warszawy i Krakowa), to już €ksplozja rock 
and rolla i później „beatu" związana była z nazwiskami muzyków Trój
miasta. To nie przypadek. Przypomnijmy, że muzyka rockowa nie była 
jedyną specjalnością życia kulturalnego Trójmiasta tamtych czasów. Po
październikowe przemiany przyniosły eksplozję teatru (zarówno trady
cyjnego, jak i nowinek awangardy), kabaretów, nowej, niezunifikowanej 
literatury (zwłaszcza poezji), zaś fon życiu kulturalnemu nadawały -
jakżeby inaczej - młodzieżowe kluby: studencki „Żak" i tuż obok niego 
,,Rudy Kot". Prqdko odnalazł swe miejsce w owym kulturalnym tyglu 
jazz. Nie dość, że właśnie wówczas podjqto próby stwor.zenia nowoczes
nego jak na owe czasy big-bandu (Kazimierz Guzowski, .Jan Tomasze
wski), to jeszcze właśnie w Gdańsku red . .J óze.f Balcerak powołał do życia 
micsiqcznik „Jazz", przez ca'le lata b~dący jedynym - i zawsze. na wy
sokim poziomie stojącym - magazynem tego typu w Polsce. 

Dlaczego właśnie Trójmiasto stało się pierwszą - 1i wieloletnią -
Mekką rock and rolla i „beatu"? Atmosfera była sprzyjająca, to prawda: 
duże i przodujące w kraju środowisko nowoczesnej sztuki, tworzone 
przez młodych, najczękiej studentów i świeżo upieczonych absolwen
tów - to raz. A dwa - uwarunkowania geograficzne i społeczne. Właś
nie w Trójmieście, otwartym na świat dziesiątkami morskich połączeń, 
najwcześniej pojawiły siq „nowinki" muzy lżejszej jeszcze niż kabarety 
o zacięciu literackim czy jazz. Marynarze przywozili płyty z nagraniami 
zachodnich wykonawców muzy~i pop. Młodzi .ludzie, bywalcy ożywio
nych nowymi prądami klubów, pierwsi próbowali grać na gitarach szla
giery muzyki pop i rock and rolla. Nikt jeszcze nie miał pojęcia o historii 
i stylach tej muzyki. Kaleczono język angielski i włoski. Ale liczyło się 
przede wszystkim to, kto tq muzykę zagra pierwszy. Kult „Zachodu" 
przerodzony w snobizm. Jak to nieraz bywa, ów snobizm dal dość szla
chetne owoce. Początkowo nicporndne naśladownictwo, wciąż poprawiane 
w .związku z nasilającą siq konkurencją, przerodziło się w dość oryginal
ne próby tworzenia własnego oblicza polskiego rocka. O ile śmieszą dziś 
niektórych pierwsze próby „spolszc.zenia" rocka przez „Niebiesko-Czar
nych", to już rock and roll owy boom, który wybuchł za sprawą „Pię
ciolinii" i „Czerwonych Gitar", stanowił krok w kierunku tożsamości 

polskiego rocka. 

Czy warto raz jeszcze przypominać o tym wszystkim? Myślę, że 
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tak - choćby dlatego, że dziś pozostały jeszcze w świadomości średnie
go pokolenia gdaóskich rockmanów ślc1<ly ówczesnej tradycji lat „burzy 
i naporu" i nie uległy zmianie niektóre z zevmętrznych uwarunkowa11. 
o charakterze socjologicznym. Marynarze w dalszym ciągu przywoią 

z rejsów do Londynu czy Ifamb~rga najnowsze płyty rockowe oraz (to 
już znak dzisiejszych czasów) kasety magnetowidowe z zarejestrowanymi 
koncertami większych czy mniejszych gwiazd. To prawda, że może waż
niejszą rolG odgrywa dziś chęć zarobku niż muzyczne fascynacje - al,? 
jakie ma to znaczenie dla tych, którzy płyty te i kasety biorą do rąk 
i znów próbują, przymierzają, krają do własnych potrzeb i upodoba11, 
zamieniają „tamto" na „prawie własne"? 

Nie zapominajmy jednak o przemianach, jakie w ciągu tych dwu
dziestu czy nawet dwudziestu kilku fot, drogą nieustannej ewolucji, 
ostatnio zaś ,vrqcz rewolucji, zbudowały polski rynek muzyczny rocka 
AD 1985. Stylistykq polskiej sceny rockowej nadal wyznncznją gl(1wnc 
prądy muzyki z Zachodu. i\le treść jest jc1kby inna. Aby dobrać siq do 
owej treści, trzeba zch-cydowanic pominqć niewiele wnoszc1cc Jata sie
demdziesiąte (z wyjątkiem końca dekady,· kiccly to w rnmach głośnego 
ruchu Muzyki Młodej Generacji zrobiła karierę grupa „Kombi", b(;dqcil 
naturalnym przedłuzeniem bluesowego tria ,,Akcenty" Sławomira Ł'J
sowskiego), a zatrzymać siq na roku 1982, stanowiącym istotny przełom 
w odgórnym sterowaniu tzw. show-businessem. Przez wiele lat, wraz 
z dziesiątką co najmniej publicystów piszących o rocku, zdzierałem pióro 
w beznadziejnej - wydawałoby sh~ - walce z bezmyślną biurokracją, 
ignorującą istnienie sprawdzonych gdzie indziej (czytaj: na Zachodzie, 
ale i np. na Węgrzech) reguł funkcjonowania przemysłu rozrywkowego. 
Liczne publikacje na ten temat zdołały nawet utrwalić w świadomości 
czytelników termin, który idealnie oddawał „stan posiadania" polskiego 
sh"w-businessu. Termin ów brzmiał: ,,manufaktura rozrywki" (w prze
ciwieństwie do wymarzonego wzorca - ,,przemysłu rozrywkowego"). 

I oto sytuacja zmieniła się, jeśli nic radykalnie, to przynajmniej na 
tyle, że całkiem poważnie można było uważać, iż większość z „nieroz
wiązywalnych" dotychczas problemów została nagle rozwiązana. Stalo się 
to na początku 1982 roku i przed muzykami - zwłaszcza rockowymi -
otworzyło zupełnie nowe możliwości. Radio i telewizja wprowadziły na 
antenę kilka konkurujących z sobą, atrakcyjnych ,.list przebojów" -
choć wciąż nie opartych jeszcze o wyniki sprzedaży płyt (co byłoby 
ideałem), lecz mimo wszystko oddających w dużej mierze stan posiada, 
nia polskiego rocka i pokazujących jego rozmaite tendencje. Wytwórnie 
fonograficzne (zwłaszcza nowo powstałe prywatne i polonijne, ale rów
nież np. wcześniej już dość aktywnie dzialajqcy państwowy „Tonpress") 
zarzuciły rynek nowymi płytami i kasetami, a czas oczekiwania między 
nagraniem a ukazaniem się płyty w sprzedaży bardzo się skrócił. Radio 
i telewizja, przedstawiając poprzez listy przebojów i w programach mu-
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zycznych nowych wykon~wców (dołączyła do tego i prasa muzyczna: no
wy zespół redakcyjny otrzymał „Non-Stop", ukazało się nowe „koloro
we" pismo „Magazyn Muzyczny"), stały się wreszcie - tak jak to już 

dawno działo się gdzie indziej - elementem promocji, niezbędnym przy 
organizacji imprez i zapewniającym muzykom nie tylko zainteresowanie 
ze strony potencjalnej młodzieżowej publicznośoi, ale i odpowiednio wy
sokie dochody. Oczywiście, można zastanawiać się nad motywami, pro
wadzącymi do tych niezwykłych przemian. Ale w kontekście niniejszych 

rozważań są one czynnikiem mniej znaczącym. Liczą się fakty. Te zaś 

stworzyły i dla muzyków rockowych Trójmiasta zupełnie nową sytuację. 
Z jednej strony możliwość znacznie szerszej niż dotychczas promocji. 
Z drugiej jednak paradoksalnie te możliwości praktycznie się zmniej
szyły, gdyż ze wspomnianych uprzednio wzglqdów będąca w nieco gor
szej sytuacji „konkurencja" z innych cz~ści Polski zaczqła zajmować -
dzit1ki swej ilościowej przewadze - coraz wiqccj miejsca, dotychczas jak 
gdyby „zarezerwowanego" dla wyl_:_rzcżowych muzyków. Dostqp do n~1-
grań i płyt zachodnich przestał siq liczyć - ho radiowa „trójka" nad·tjc 
obecnie wszelkie zagraniczne nowości bez opóźniei1 w stosunku do daty 
ukazania siq płyt w sklepach zachodnich stolic. ZwiGkszyla siq dostęp

ność radiowych czy fonograficznych studiów nagraniowych - ale zwięk
szyła się dla wszystkich, więc wśród plejady nowych nazwisk na ,antenie 
muzyka rockowa z Wybrzeża nie ma wcale zbyt wielu przedstawicieli. 
Wyrównały się proporcje. 

Ze· znanych uprzednio w Trójmieście grup rockowych jedyni-2 
,,Kombi" zdołało utrzymać wysoką pozycję w skali nie tylko Trójmiasta, 
ale ogólnopolskiej. Był to rezultat wysokiego, profesjonalnego poziomu, 

uporu i konsekwencji w inwestycjach (wysokiej klasy aparatura, abso
lutnie niezbędna dla tego rodzaju zespołu) i - przede wszystkim -
dobrej pracy agentów reklamowych oraz organizatorów, związanych 

z grupą. ,,Kombi" jest jednak zaliczane do „mamutów" czy „dinozaurów" 
polskiego rocka: wszak kierownik grupy Sławomir Łosowski rozpoczął 

przebijanie się na szczyty polskiego rynku muzyki rockowej z począt

kiem lat siedemdz,iesiątych. 

Spośród „dinozaurów" Trójmiasta, wciąż aktywnych na scenie, 
większość zniknęła z rynku muzyki rockowej. Np. Leszek Dranicki, na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych filar awangardowej, 
lecz niewątpliwie rockowej (tak jak wówczas należało rozumieć to okre
ślenie) Grupy Swobodnej Improwizacji, dziś jest cenionym wokalistą 

i gitarzystą jazwwym. 
,,O jcicc chrzestny" gdańskiej sceny rockowej, gitarzysta Janusz Po

pławski (,,Niebiesko-Czarni") gra w renomowanych zazwyczaj lokalach 
i klubach zagranicznych muzykę raz bliższą, a raz dalszą od rocka. Na 
Wybrzeżu - mimo obecności miqdzy zagranicznymi wojażami - stał 

się trochę zapomnianym outsiderem. 
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Nieco młodsi od Popławskiego muzycy? Na przykład „Cytrus". Gru
pa wciąż wybujałych (i w zupełnie innych układach nawet słusznych) 

ambicji stanqła w obliczu kompletnego rozkładu, spowodowanego głów
nie brakiem umiejqtności nie tyle muzycznych, co organizacyjnych. To 
jeszcze jeden przykład (tym razem in minus), jak bardzo liczy się dzi!~ 
znajomość reguł show-businessu i dobra praca reklamowo-organiza
cyjna. 

Optymizmc·m nap.1wa ciqgb, uporczywa praca grupy ,,:Mietek Blues 
Band", jeszcze jednej miqdzy „dinozaurami". Ale nieprzerwane wielo
letnie .istnienie zespołu, jego niezmiennie wysoki poziom jest wynikiem 
raczej hobbystycznego traktowania muzyki bluesowej przez członków 

grupy niż dążenia do prof esonalnej kariery w skali ogólnopolskiei czy 
nawet szerszej. Może inaczej: mimo nie mniejszych talentc')W (choć w 
dziedzinie zapewne o wiele trudniejszej do sprzedania muzyki), niż np. 
w wypadku członków grupy „Kombi", muzycy z „Mietka ·· zawahali si~ 
przed obraniem wyłącznie profesjonalnej kariery muzycznej, a poza tym 
nie znaleźli odpowiedniego kierownib organizacyj<nego. Cieszą siQ po

wszechnym uznaniem znawców, stale wystE;pują w studenckim klubie 
,,Kwadratowa", w 1985 roku zdołali wywalczyć jedną z głównych na
~ród nowego, odbywającego się w sopockiej Operze Leśnej festiwalu 
,,Blues Top". Dobrze się stanie, jeśli utrzyma się on w coraz obszerniej
szym kalendarzu dużych ogólnopolskich imprez bluesowych: tym sn
mym Trójmiasto dotrzymałoby kroku szalenie interesującej tendencji 
wśród publiczności, coraz wyraźniej faworyzującej muzykę bluesową 

różnych odmian stylistycznych. Być może traktowana jest ona jako swe
go rodzaju „odtrutka" po rockowej lawinie ostatnich lat, w mniejszym 
stopniu niż to się pierwotnie wydawało burzącej schematy, za to bu
dującej nowe, nie zawsze sympatyczne . . 

Od kilku lat jedną z największych, a być może najwiE;kszą nudz1eJą 
profesjonalnego środowiska rockmanów Trójmiasta była grupa „Savana". 
Rzeczywiście, poziom artys.tyczny i głqboka znajomo.ść rockowego idiomu 
tego zespołu budzą duży szacunek. Ba, w skali nie tylko polskiej, ale 
i międzynarodowej „Savana" jest (czy raczej była, bo pc,glo:.;ki o rozpa
dzie zespołu wydajq się bliskie prawdy w momencie pisania mmeJszego 
artykułu) swoistym ewenementem. Dla tych, którzy cenią starych, do
brych Beatlesów, a także Electric Light Orchestra czy Boba Dylana 
i... Donovana (a wi~c muzykq zagranicznych dinozaurów najwyższego 
lotu), ,,Savana" wydaje siq spadkobiercą najlepszych tradycji i pomy

słów melodycznych, aranżacyjnych i ogólnie sty;listyki wspomnianych 
wykonawców, przy tym w mian~ oryginalnym - o ile w ogóle można 
dziś mówić o oryginalnych dokonaniach w dziedzinie szeroko rozumianej 
muzyki pop. Cóż, kiedy i tu daje o sobie znać fatalna prawidłowość. 

Nawet najdalej idące zdolności organizacyjne samych członków zespołu 
(a tych im również nie brak) nie potrafiły zastąpić profesjonalnego szta-
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hu promocyjno--0rgan.izalo~skiego, jakim np. dysponuje wcale nie lepsza, 
a nawet mniej oryginalna grupa „Kombi". ,,Savana" to przecież gotowy 
1nateriał eksportowy: wszystkie bez mała utwory grupy śpiewane są po 
angielsku. Ale kto o tej grupie dowie się za granicą, skoro „Pagart" nie 
zrobił nic, by pomóc muzykom „Savany" przy zagranicznych podróżach, 
nb. zorganizowanych całkowicie prywatnym sumptem! Wielka, stracona 
prawdopodobnie szansa gdańskiego (i polskiego) rocka. 

No cóż, ale może po.zostaje otwarte pole dla grup „najmłodszej gf.:
neracji''? I tak, i nie. 

Tak, bo jest tych grup całkiem sporo, zaś ich profil stylistyczny od
bija w pewnej micrze od przeciętnej „średniej krajowej". Zwraca zwłasz
cza U\\ agę duży 1..,dział w rockowym środO\v:~ku T:·,jjnfr.1.sta (i okolic) 
bardzo młodych zespołów, grających muzykę niekomercyjną, pełną po
<,zukiwa11. i ekspc1ymentów różnego rodzaju. 

Nie, bo mam całkiem poważne obawy, że na przeszkodzie w jak
kolwiek rozumianej „karierze" stanie i tu brak kompetentnych, zawo-
dowych organizatorów i promotorów . .Jak dotąd, zreorganizowany nie
dawno i odmłodzony BART nic wykazu.1e zainteresowania zespołami 

owej najmłodszej trójmiejskiej generacji rockmanów. Cóż z tego, że pró-
0 

bują je lansować i sprzedawać inne instytucje (np. gdyńskie Młodzieżo
we Centrum Kultury, regularnie organizujące koncerty grup punko
wych, new wave i alternatywnych?). Brawo za p0n1ysły, cde · chyb~ 
,,siła przebicia" jest w tym wypadku .niewystarczająca. Dziś, aby wy
lansować grup<.; nawet niekoniecznie używającą ton sprz<:;lu nagłaśniają
cego potrzeba picnic;dzy, pienic;dzy i jeszcze raz pieni~dzy (rzecz jasna, 
przewidzianych do zwrotu w wypadku nawet jcdnoi"azo'.,vego sukcesu). 
l'~ic m~1 tyt:11 pienic;dzy ani gdyóskic MCK, ani polużo:1y ogólnie na lo
patKi „Gcdanus" (praktycznie już nic istniejący, choć ZćL:ilużony dla 
gda1·1skiego rocka juko opiekun takich grup, jak „Yaga", ,,Jaguar'', 
.,Tr,llls", ,,IWT'). Kto np. zapłaci za niezb<:;<llle ko11sultacje dla obiecu
jącej, ale wciąż „surnwcj" grupy „Elcctronic Division"'! Ktu przekona 
autoróvv radiowych audycji ogt')lnopolskich, że warto wylansować „dziw
ną muzy.kc/' ,,Pancernych llowC;n·>w" z Gdyni czy „Bóm - Wakacje w 
Rzymie" z Gda1\ska? Spr<';lmjmy ustalić list<.; tych, którzy czckajc:1. Na 
co? - już właściwie wierny. 

Wspomniane ,,B<'lln - Wakacje w Hzyrnic'' i „P;.i!-,cerne Htrn,ery". 
Dalej: ,,Di'2lizna GoNinga", ,,Apteka'', ,,I 1rotesl'', ,,KIR'', ,,Widmo;', 
,,Kleszcz", ,,Hi-Hat", ,,Dzieci Kapitana Klossa" (ten ostatni zespól poja
wił się nawet w Złotej Dziesiątce Festiwalu Muzyków Rookowych „Ja
rocin 8f1'' - i cóż z tego?). 

Jednym słowem: dzieje się dużo, jak zwykle w Trójmieście. Tylko 
rezultaty tego działania mizerne - też jak zwykle? 
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Józefa Wnukowa 

U ŹRÓDEŁ SZKOŁY TALENTÓW I CHARAKTERÓW 

15 października 1985 roku minęło czterdzieści lat od pierwsze] inau

guracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pla

stycznych w Gdańsku. Nie jest to dużo, porównując z rwj'->tarszymi uczel

niami artystycznymi, jak Akademia Sztuk Pi(~knych w Krakowie czy 
w Warszawie, ale bardzo dużo, jeśli siq weźmie pod mvagę fakt założe

nia zupełnie nowej uczelni artystycznej na ziemi, z której odeszła znacz

na ilość jej mieszkańców, a ci co przybyli, niemal się nie znali; założe
nia Uczelni w Gdańsku, w mieście, na gruzach którego można było cz~

sem znaleźć kamienne rzeźby przcdstawiaj<1ce orły herbowe i portrety 
królów polskich, świadczące o powiązaniach bogatego i piqkncgo ongi~ 
miasta z krajem położonym nad Wisłą. 

Chęć włączenia sir, do odbudowy Gdai1ska oraz zrozumienie wartoś

ci kultury polskiej, którą chcieliśrny przynieść i rozwijać, były powo
dem, dla którego zdecydowaliśmy się w 1945 roku przyjechać na Wy

brzeże. Janusz Strzałecki, Krystyna i Juliusz Studniccy, Hanna i Jacek 

Żuławscy, Marian i Józefo Wnukowie. Tych siedem osób, młodych, a!c 

jui dojrzałych, postanowiło utworzyć wyższą uczelnię artystyczną, któn 

miała stać się ośrodkiem promieniowania sztuki i kultury pol~:kiej na 
ziemiach północnych naszego kraju. 

Patrząc z perspektywy czterdziestu lat na nasze zamiury, mam po

czucie, że osiągnęliśmy nasz cel w takiej micrze, w jakiej historia nam 
na to pozwoliła. 

Już wówczas mieliśmy wyraźną koncepcję szkoły i wynikającc.1 
z niej jej strukturę. W odróżnieniu od innych uczelni, które po wojnie 

powracały do życia, szkoła organizowana od nowa nie była skrępowan3 

własną tradycją ani żadnym schematem strukturalnym. Nasze! koncepcję 
oparliśmy na założeniu integralnego powiązania dyscyplin plastycznych 

w oparciu o trzy zasadnicze piony wyodrqbnione w trzech dzialuch 
Uczelni: architekturę, malarstwo i rzeźbę. 

Dyscypliny główne stanowić miały bazc: wykształcenia studenta. Na 

tej bazie oparte były pracownie specjalistyczne, których zadaniem było 

rozszerzanie problematyki artystycznej i powiązanie jej z potrzebami 
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życia. Ze świadomości niepodzielności sztuki wy 11ikała rola przeznaczo
na dla dyscyplin w10dących i podporządkowanie im specjalizacji, o któ
rych sensie i wartości decydowało to: że wyrastały z malarstwa, rzeźby 
i architektury. Szkoła miała otworzyć przed każdym studentem możli
wość wyboru własnej drogi i pełni rozwoju artystycznego. 

Po czterdziestu latach istnienia_ U czelni można uważać, że jej pro
gramowe założenia utrzymały się i wzbogaciły tak dalece, że zaważyły 

zasadniczo na rozwoju .środowiska plastycznego na Wybrzeżu i na całym 
obszarze ziem północnych Polski. 

Tym czynnikiem jednak, który zadecydował, że koncepcja zaryso
wana generalnie od początku mogła z biegiem lat rozwijać się i pogłę
biać - była zwartość wewnqtrzna kolektywu pedagogicznego i klimat 
pracy. Klimat ten opierał się na zaufaniu. Sądzę dzisiaj, że wszystko co 
się działo w Polsce w owych latach powojennych, kiedy każdy chciał 
się włączyć do odbudowy zniszczonego kraju, polegało właśnie na zau
faniu, zaufanie to rodziło entuzjazm. Przy podejmowaniu najbardziej 
śmiałych decyzji nikt nic liczył się z trudnościami, ani z czasem swojej 
pracy, wtedy rzeczywiście „mierzyliśmy siły nu zamiary". Jeżeli cr.odzi 
o naszą, bardzo szybko powic;kswn4 grupq założycieli, szczególnie waż
nym czynnikiem były wiqzy przyjaźni, które nas łączyły oraz, co je.:-;t 
może istotniejsze, posiadaliśmy podob:1e kryteria wartościujące sztuk<;. 
Wierzyliśmy w prawa rządzące zagospodarowaniem przestrzeni .i formo
waniem bryły architektonicznej, w prawa kontrastu stanowiące o dzi~ -
laniu rzeźby, czy kolorowej płaszczyzny obrazu. Wierzyli~my, że wrn·.i.
liwość oka jest warunkiem koniecznym dla kształcenia plastyka, tak j~k 
słuch jest podstawową wartości4 kształcenia muzyka. Przyjmowaliśmy

do Uczelni studentów przede wszystkim na podstawie sprawdzenia wra~~
liwości ich oka. 

'fok więc w październiku w willi przy ul. Obro1'iców Westerplatte 
w Sopocie otworzyliśmy „Paiistwowy Instytut Sztuk Plastycznych" w 
Gdańsku z siedzibc.1 w Sopocie. Historyczny szyld ręcznie napisany pięk
nym liternictwem przez .Jacka ~ulawskiego zawisł na plocie. Akt erek-
cyjny podpisany przez Leona Kruczkowskiego, ówczesnego ministra kul
tury i sztuki, wydany 6 grudnia 1945 roku brzmiał: ,,Państwowa Wyż
sza Szkoła Sztuk Piqknyeh w Gdaó.sku z siedzibą w Sopocie". 

Cztery pierwsze lata w historii naszej U czelni były poświęcone roz
budowie wydziałów i specjalizacji, a w konsekwencji powiększeniu po
mieszczcó. potrzebnych na sale ćwiczeń, wykładów i warsztatów., Raz-
poczynając zajGcia w jednej willi, w której rano pracowali studenci, 
gdzie w suterynie była wspólna stołówka, a w nocy spali profesorowie, 
musieliśmy walczyć o zdobyeie nowych pomieszczeń . 

.Już w 1949/1950 roku Uczelnia liczyła 241 studentów na trzech wy
działach: Malarstwa i Projektowania Dekoracyjnego, Architektury 
\Vn(:trz i Hzeźhy. Na cele dydaktyczne i warsztaty użytkowaliśmy trzy 
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wille na ul. Obrońców Westerplatte, jeden pawilon w nadmorskim parku . 
oraz pawilony przy sopockim molo pozostałe po salach kasyna gry, które 
zostały przez nas przystosowane do prowadzenia pracowni malarstw,1. 
W 1949 roku studium roku ogólnego prowadziło dwie pracownie rysun
ku i pracownię kompozycji dla studentów I i II roku. Na Wydziale Ma-
larstwa były trzy pracownie malarstwa i pracownia rysunku wieczorneg0 
wspólne dla wszystkich wydziałów. Ponadto trzy pracownie specjaliza
cyjne: malarstwa architektonicznego, ceramiki i tkaniny dekoracyjnej, 
z warsztatami. Na Wydziale Architektury Wnętrz były dwie pra
cownie projektowania wnętr.z i pracownia architektury okolicznościowej, 
a także była możliwość korzystania z pracowni specjalizacyjnych Wy
działu Malarstwa. Na Wydziale Rzeźby była jedna pracownia rzeźby 

i dwie pracownie specjalizacyjne: projektowania rzeźbiarsko-architekto

nicznego oraz ceramiki. 
W latach 1946-1949 kadra pedagogiczna została powiqkszona przez 

zaproszenie na profesorów malarstwa Artura Nacht-Samborskiego i Ja
na Wodyńskiego, Eugenii Różańskiej na grafikę oraz dwóch architektów, 
którzy zorganizowali wydział Architektury Wnqtrz. Byli nimi znani nam 
sprzed wojny absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Warszaw
skiej - Stefan Listowski i Włodzimierz Padlewski. Pracowali już w 
1949 roku w Gdańskiej Dy,rekcji Odbudowy i kierowali zabezpieczeniem 
zagrożonych zagładą zabytkowych obiektów architektury, między inny
mi sławnych kościołów gotyckich Panny Marii i Katarzyny, których 
sklepienia, poważnie uszkodzone 1){)dczas działań wojennych, groziły 

w każdej chwili zawaleniem. Ponadto zostali wówczus zaangażowani 

trzej młodzi artyści pochodzący ze Lwowu, którzy już osiedlili sic; w 
Gclaósku. Byli to: rzeźbiarz Adam Srnotrna, architc-kt Adam Ilaupt oraz 
c1rchitekt i malarz jeunoczcśnic, Aleksander Kobzclcj. 

Te cztery pierwsze lata były okrcsl1m niezmiernie szcz~śliwym 

w llz.iejach naszej Uczelni. l\lieliśmy możność: ustalania jej struktury 
i programu studi<'>w tak, jak uważaliśmy za słuszne. Zar<'>wn0 Minister
stwo Kultury i Sztuki, jak i władze wojewódzkie przychodziły nam 
zaw.sze z pornocq, tak w .sprawach lokalowych, jak i finansowych, w-
twierdzajćiC nowe etaty i przyznaJ4c stypcndii.l dla studentów. Woj> 
woda Zra lok, osobiście zaintcrcsowuny ,ich loSL'l11, przyuzidil nc1 dom 
akademicki pensjonat „Mewa" w SopuciL'. 

Na festiwalu szkół artystycznych w 1 !J,H) roku w Poznaniu wyslaw,l 
naszej Uczelni wypadła bardzo okazak, dun·,wnując wartości4 urtystycz-
ną pracom obydwóch Akademii. 

Pierwsza połowa lat pięćdziesiątych to okres, kiedy niemul całość 

sztuki polskiej zostaje .poddana działaniu jednego wyłącznie nurtu -
realizmu socjalistycznego. Dotyczyło to nie tylko twórczości, ale również 
szkolnictwa artystycznego. W naszej Uczelni, mimo zniesienia samodziel
nego Wydziału Rzeźby i przetasowania specjalizacJi, nie było szczegół-
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nych zmian prognnnowych w nauczaniu przedmiotów kierunkowych. 
Nastąpiła nawet w tym okresie rozbudowa warsztatów i pracowni tech
nicznych, w roku 1952 zostały utwo.rzonc Zakłady Artystyczno-Naukowe, 
które mogły reulizować pruce projektowane na specjalizacjach Uczelni, 
takich jak meblarstwo, ceramika i tkanina. 

Mimo przeniesienia się do Warszawy zaproszonych na profesorÓ'N 
ASP Mariana Wnuka, Janusza Strzałeckiego, Artura Nacht-Samborskie
go, Jana Wodyi1skiego i Aleksandra Kobzdeja, Uczelnia miała moż1iwośri 
zuangażowania na ich miejsce nowych pedagogów. Dalsza rozbudowa 
Szkoły w latach piqćdzicsiątych została zapewniona przez zaangażowa
nie prof. Stanisława llorno-Popławskiego i Alfreda Wiśniewskiego na 
rzeźbq, Stanisława Borysowskiego, Maksymiliana Kasprowicza, Stanisła
wa Tcisseyre, Kazimierza Sramkiewicza, Stanisława Michałowskiego i Zy
gmunta Karolaka na malarstwo i rysunek oraz Lecha Kadłubowskiego 
na architekturę. Czasowo profesorami naszej Uczelni byli także .Jan Cy
bis i Jerzy Hryniewiecki, pozbawieni wówczas prawa nauczan.ia w Wa1 ·
szawie. W roku 1958 Uczelnia zaprosiła Piotra Potworowskiego, który 
w tym okresie powrócił z Anglii do Polski. 

Jednocześnie przy obsadzeniu stanowisk naukowych mogliśmy już 

w drugiej połowic lat pic;ćdzicsiątych powierzyć samodzielne stanowiska 
naukowe własnym absolwentom. Z młodej generacji pierwsi objęli d()

ccntury: Franciszek Duszeóko, Rajmund Pietkiewicz (1956), Władysław 
.Jackiewicz (1964), Barbara Massalska (1964), Anna Pietrowice (1965), 
Bohdan Borowski (UJGG), Bolesław Petrycki (UJ67) . 

. Już po dwudzit·stu latach .istnienia Uc1.dni punad połowt; jt·j pra
cownikc'iw naukowyeh: cloeentów, adiunktów i asystentów, sbnow1li jt:j 

wychowankowie, z kt<'Jrych wielu miało poważne osiągniqcia twórezc. 
Rok 1954 był bardzo ważnc.1 datq w dz1c·jach Szkoły. Wówczas to 

Cd;11"isk ,oddal 1w si<'dzil><; swojej Uczelni jeden .z najpiqknicjszych za
lJytk.<'JW europcj:::;kicll architektury n:nesan:-.;,owcj - odbuJuwany gmi..1ch 
ZIJrojowlli. 

W rok u 1 !HiB n;.1stGpu.ir' ukm\czl'ni,~ rozbudowy ZIJrojow11i według 

prujc~ktu doc. l{yszard:i Sc-n1ki, a w 1 ~)7f) dom akademicki przenosi .siq 
z Sopotu cło nowej siedziby, kt<Jrą je~t odbudowany zcspc'Jl kamieniczek 
Domu Angielskiego na Chlelrnickicj w Gda11sku. 

Te wszystkie pozytywne osiągnh;cia lokalowe ,pozwalają na dalsq 
rozlrndowq Uczelni. Nastqpujc poważne wzbogacenie programu studiów 
na Wydziale Architektury, ukierunkowanie ich na projektowanie wnętrz 
oraz na wzornictwo przemysłowe. Grafika użytkowa zostaje uznana jako 
oddzielny kierunek studiów na Wydziale Malarstwa, a przeniesione z So
potu pracownie specjalizacyjne ceramiki, grafiki i tkaniny otrzymują 
odpowiednio wyposażone wnrsztaty realizacyjne. Jednocześnie powit:ksw 
siq lrndn; samudzielnyeh prucowników nauki. W latach sietlemdziesiq
tych stanowiska docentów otrzymują: .J crzy 7.abloeki, Kazimierz Ostrow-

12 - Gdaóski Rocznik Kulturalny 177 



ski, i{oman Usarew1cz (1970), Edmund Iloma, janina Stefanowic~ 
Schmidt (1974), Włodzimierz Łajming (1976) Witold Janowski (1977), 
Jacek Popek (1978), Hugon Lasecki (1979), wszyscy oni poza Janowskim 
i Popkiem są absolwentami Uczelni. 

W latach osiemdziesiątych stopnie docentów uzyskali: Henryk Lula, 
Marek Freudenreich (1980), Bernarda Świderska, Edward Sitek (1981), 
Stanisław Radwański (1982), Zbigniew Parandowski, Zdzisław Walicki 
(1983), Czesław Tumielewicz ( 1984). 

Obecna struktura Uczelni przedstawia się następująco: 

Wydział Malarstwa i Grafiki z Katedrą Malarstwa i Rysunku (10 

pracowni), Katedrą Podstaw Projektowania i Specjalizacji Dodatkowych 
(3 pracownie z warsztatami), Katedrą Projektowania Graficznego (5 pra
cowni z warsztatami); 

Wydział Rzeźby z Katedrą Rzcżby i Hysun1ku (7 pracowni) oraz 

Katedrą Projektowania ( 4 pracownie); 
Wydział Architektury i Wzornictwa z Katedrą Podstaw i Metodyki 

Projektowania Architektury Wnętrz I i II roku, Katedrą Podstaw i Me
todyki Projektowania (3 pracownie z warsztatem), Katedrą Projektowa
nia Architektury Wnętrz (5 pracowni), Katedrą Wzornictwa Przemysłc-
wego (3 pracownie) oraz Katedrą Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (5 pra
cowni). 

Tak oto po czterdziestu latach ostatecznie ustalona i zatwierdzona 
struktura nie zmieniła charakteru Uczelni, której kształt zarysowany 
został w końcu lat czterdziestych. Nie tracąc priorytetu podstawowych 
dyscyplin architektury, malarstwa i rzeźby, rozwinięto i pogłębiono stu

dia na specjalizacjach wszystkich trzech wydziałów, umożliwiając stu
dentom sprawdzenie swoich projektów w warsztatach realizacyjnych po
szczególnych pracowni . 

• Rektorami Uczelni byli: prof. .Janusz Strzałecki, (dyrektor, 1945), 
prof. Marian Wnuk (1946-1949),· prof. Jan Wodyński (p.o. rektora, 
1949-1950), prof. Janu:;;z Strzałccki (1950-1951), prof. Stani:;;ław Teis
seyere (1951-1962), prof. Adam Haupt (1962-1963), prof. Rajmund 
Pietkiewicz (1963-1969), prof. Władysław Jackiewicz (1969-1981), prof. 
Franciszek Duszeńko (od 1981 do chwili obecnej). 

Obecnie Uczelnia liczy 360 studentów (na rok I przyjęto 52). Ukoń
czyło studia uzyskując dyplom 1323 studentów oraz w pierwszych la
tach 16 jako eksterni. 

Czterdzieści lat istnienia U czelni, to co najmniej drugie pokoleni~ 
artystów, które stanowi jej kadrę pedagogiczną, a dzisiaj już obejmuje 
sukcesywnie stanowiska w jej władzach. Fakt, że młode pokolenie utrzy
mało zasadniczy sens programu Szkoły opracowany przez ich poprzed
ników, dodając do niego jedynie nowsze, bardziej z życiem związane spe

cjalizacje, jest niezmiernie istotny. Niewątpliwie działało i wciąż jeszcze 
może działa podobne rozumienie wartości dzieła, które skłonniśmy n~-
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zywac „dziełem sztuki;;, wartosci wspolnie podejmowanych przcdsiQ„ 
wz1ęc, artystycznych i prac wykonywanych zespołowo. Jakieś porozu
mienie i szacunek dla całej ludzkiej twórczości, autentyczne zaintereso
wanie poszczególnymi jej manifestacjami, które mimo bardzo różnych 
założeń, ujawniają pewne pokrewieństwo, jakby rzeczywiście były gałq
ziami jednego drzewa. 

Pragnę w tym miejscu poświęcić nieco uwagi różnym naszym dzia
łaniom podejmowanym w zespołach większych i mniejszych, niekiedy 
wręcz dwuosobowych, które dobierały się samorzutnie na zasadzie zau
fania do wiedzy i talentu partnerów. Często były to zespoły przyjaciół 
niekoniecznie z jednej dyscypliny artystycznej. 

Nazwałam poprzednio okres od 1945 do 1949 okresem szczęśliwym. 
Złożyło się na to wiele czynników. Właśnie tu w Gdańsku odnaleźliśmy 
się we wspólnym celu. Byliśmy z tego samego przedwojennego pokole
nia, chcieliśmy bardz.o nawiązać jak najszybciej do naszej twórczości 

z tamtych młodych lat, byliśmy wdzięczni losowi, że żyjemy, że możemy 
znowu zajmować się sztuką, budować nową Szkołę, a także pływać i ż2-
glować po naszym morzu . .Jest zrozumiałe, że nasza twórczość z tego 
okresu była radosna, martwe natury, pejzaże, portrety malowane w tam
tym okresie cieszyły oko bogatym kolorem, rzeźby o szlachetnie wywa
żonej bryle i czułej powierzchni, bez ekspresyjnej deformacji tchnęły 

afirmacją życia. Ta radość, ład i prostota kompozycji udzieliła się stu
dentom pierwszych lat; przecież przyszli oni do Sz,koly zupełnie dorośli, 
mając za sobą często własny dorobek artystyczny, przyszli trochę po to, 
aby być ze starszymi kolegami i żeby mieć miejsce do pracy. Tę pierw
szą Sz,kołę budowaliśmy razem z nimi, tak samo jak razem urządzaliśmy 
bale, ten „na piec" i ten „rzymski" w pawilonie w parku, mieliśmy 
wspólną stołówkę i chodziliśmy do „Mewy", która stała się domem aka
demickim, na koszykówkę i wieczory muzyczne przy gitarze. 

Właśnie w tym nas~roju ,,,radosnej twórczości" spotkał nas w roku 
1950 nowy kierunek sztuki, który przyjqty przez pohtyków miał nas od
tąd obowiązywać. Nie potraktowaliśmy tych nakazów bardzo poważnie, 
myślę dzisiaj, że urządzaliśmy sobie w tamtym okresie rodzaj „mane
wrów umiejętności", np.: malowaliśmy duży obraz pod tytułem Mani
j es tac ja 1 Majowa w 1905 roku w pięć osób. Koledzy, którzy lepiej ry
sowali i lepiej dawali sobie radę z kolorem w konwencji realistycznej, 
poprawiali innych, czasem przemalowując całe partie obrazów. Tak 
między solidną pracą a przyjacielską zabawą powstało wiele obrazów, 
które na I, II i III Ogólnopolskich Wystawach w latach 1951-1953 
przyniosły nam wiele nagród i wyróżnień. Rzeźbiarze nie stosowali na
szej metody, która bądź co bądź, wymagała wielce przyjacielskich sto
sunków, ale oni również odnosili poważne sukcesy. Termin „szkoła so
pocka", który powstał w owy11n czasie, nic oznaczał ani nazwy Uczelni, 
ani żadnego stylu, był okre~leniem postawy grupy zaprzyjaźnionych 
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artystów, którzy próbowali udowodnić, że nawet do postulowanej tema- ~ 
tyki można wnieść wartości dobrego rzemiosła artystycznego. Byliśmy 
jednakże bardzo wojowniczo nastawieni i ' ostro występowaliśmy na zjaz
dach z okazji Wystaw Ogólnopolskich przeciw urzędnikom Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, potępiających poważnych artystów, którzy nie zamie· 
rzali uprawiać postulowanej tematyki w swojej sztuce. 

Nie wiadomo oczywiście, co byłoby dalej, gdyby ta sytuacja się 

przedłużała, ale w roku 1953 stanęło przed nami bardzo ważne i trudne 
zadanie. Był nim problem włączenia się do odbudowy Starego Miasta 
w Gdańsku. 

Ulica Długa i Długi Targ były już odbudowane w cegle i mi~dzy 
kilku uratowanymi, autentycznymi, rzeźbionymi elewacjami stały ka
mieniczki uwieńczone różnorodnymi szczytami i podzielone oknami o róż
nej wielkości- Nie chcieliśmy, aby jak to proponowano, otynkować jr~ 
surowym tynkiem. Specjalnie zwołane zebranie ZPAP-u i SARP-u w 
styczniu 1953 roku uchwalih'>, aby wyko11.ezyć Drogę Królewską i Plac 
z fontanną Neptuna przy użyciu rzeźby kutej w piaskowcu, a elewacje 
wykonać w kolorowych tynkach przy użyciu szlachetnych technik m:1-
larstwa, fresku i sgraffita. Generalnym projektantem architektury był 
profesor naszej Uczelni Lech Kadłubowski, a głównymi projektantami 
rzeźby ,i malarstwa mianowano prof. Stanisława Horno-Popławskiego 

i Jacka Żuławskiego. Całość projektu została podzielona na odcinki, któ
rymi kierowali doświadczeni koledzy. Projekt kolorowy wykonany przez 
przeszło cztordzicści os<'>b przy udziale profesorów Uczelni, jej absolwen
tów ,i ,innych czlonk<'>w ZPAP-u zostuł zahvierdzony przez komisje przy 
udziale Gl{Jwncgo Kons<:rwatora Pobki prof. Zachwatowicza w Warsza
wie. PrzysL.wiliśmy do realizacji naszych projektów, włączając się do 
Przedsi~biorstwa Rob<'Jt Elewacyjnych razem z tynkarzami, blacharzami, 
ka~11iL'lliarzami i dekarzami. Spl;dziliśmy w,'.,wczas trzy sezony budowla
ne ua rusztowaniach. Byliśmy 11ad;wrowani pr.zez głównych projektantów 
i specjalnie utworzun~i Hadt: Techniczną z prof. Osióskim, która surowo 
oceniała naszą pracę. 

Był to pi~kny okres w naszym g,bi'1ski1n życiu, rnieli8my pełne po
czucie odpowiedzialności za wygląd tej czt;ści miasta, pracowaliśmy w 
kilkuosobowych grupach, j<:dcn cel mając na uwadze: aby wykonując 
własne projekty polichromii na stylowych kształtach elewacji nie za
szkodziC:: zachowanym i odrestaurowanym renesansowym i barokowym 
kamieniczkom, zrobić wszystko, żeby „dobrze sic: czuły'' w nowym oto
czeniu. Generalny projektant przewidywał odtworzenie wszystkich rzeźb 
kutych ręcznie w kamieniu, a więc zarówno figur alegorycznych, które 
uwieńczyły szczyty kamienic, Złotą i Zieloną Bramę, zdobiły wnętrze 

Ratusza i Dwór Artusa, jak i bogatej ornamentyki sławnych gdańskich 
przedproży. Do tej ogromnej pracy włqczyl siq dosłownie cały Wydzbł 
Rzeźby naszej Uczelni, profesorowie, asystenci i wszyscy abSQlwenci 
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Sięgano wówczas do różnych fotografii, starych rysunków i sztychów, 
aby wybrać te, które najpiqknicj określały bogactwo i rćiżnorodność sty
lów gdańskiego Starego Mia0ta. Nicz.liczonc komisje i konsultacje decy
dowały przez pięć lat o odbiorze każdego modelu i nadzorowały prace 
kamieniarskie. Trzeba było przecież odtworzyć to wszystko, co przez tak 
wiele wieków narastało i w ostateczności decydowało o niepowtarzal
nym zjawisku, jakim była Droga Królewska w Gdańsku. 

W latach 1970-1971 przeżywaliśmy po raz drugi nas.zq wielką przy
godę gdańską. Wykonywaliśmy wówczas ,prace malarskie na parterze 
odbudowanego Ratusza Gł<'iwnego Miasta. Pracowaliśmy w zespole piq
cioosobowym: Jacek i Hanna Żuławscy, Bemarda Świderska, Roman 
Sznajder i ja. Było wtedy kilka koncepcji wykol1czenia tego cennego 
zauytku, o którego dawnej świetności świadczył jedynie renesansowy 
gzyms i kominek z salamandrą w Sa,1i Zimowej, parę rzeźbionych fra~
mentów schodów kręconych oraz zabezpieczone przed wojną całe wnq
trze Sali Czerwonej. Zdoła,liśmy wówczas obronić naszą koncepcję „Sa
lonów Rady Narodowej". Zaproponowaliśmy, aby wykoilczyć otoczenie 
Sali Czerwonej - skarbu baroku holenderskiego z XVI wieku - sto
sując w sąsiednich salach malarstwo na tynku, drewnie i lnianych obi
ciach ścian, nawiązujące tematyką do dziejów Gdańska. J cdnocześnie za
proponowaliśmy przeniesienie Muzeum Miejskiego do pornieszcz€'ń pierw
szego piętra Ratusza. Po piGtnastu latach mam poezucie, że zah'>wnn tn 
koncepcja, jak i jej realizacja były słuszne. 

Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że okres początku lat pięć

dziesiątych, zwany w sztuce okresem socrealizmu, trwał krótko. Był on 
jednakże nasycony wielką ilością wystaw, w które angażowali się i brali 
w nich udział nie tylko artyści dojrzałego pokolenia, ale także artyści 

młodzi, wykształceni w Polsce już po wojnie. Toteż .rozmaite festiwale 
jak w Berlinie w 1951 mku, czy w 1954 w Buka.reszcie, wystawa X-lecia 
Wojska Polskiego, Młodzi w 1.Dalce o pokój i Międzynarodowa Wystawa 
Sztuki Młodych w Warszawie w 1955 roku) przyniosły asystentom, a tak
że studentom naszej Ucze,lni wiele nagród i wyróżnień. 

W roku 1956 nastąpiło załamanie realizmu socjalistycznego jako kie
runku uznanego oficjalnie za powszechnie obowiązujący. Ogólnopolska 
Wystawa Młodej Plastyki Przeciw 1vojnie i przeciw faszyzmowi, która 
odbyła się w Arsenale w Warszawie okazała się wystawą przeciw soc
realizmowi. Wszystkie kierunki zostały uznane i znowu zaczęły się liczyć 
wartości formalne, którymi każdy artysta m{)gł wypowfadać własne 

treści. 

Gdy w roku 1958 powrócił do Polski Piotr Potworowski i został za
proszony na stanowisko profesora malarstwa do gdańskiej Uozelni, mło
dzi malarze znaleźli w jego osobie i twórczości wiele podniet dla osobi
stych kreacji artystycznych. Był znakomitym kolorystą i przez to bliski 
był naszym upodobaniom. Jego czteroletni pobyt w naszej Uczelni obfi-
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tował w emocje artystyczne i bardzo zaważył na obliczu młodego gdań
skiego środowiska. 

Niezmiernie interesującym zjawiskiem, które pojawiło się w końcu 
lat pięćdziesiątych w środowisku studenckim, była gwałtowna chęć wy
powiedzenia się. Jakby myśli i uczucia, dotąd poddane rygorom obo
wiązującego socrealizmu, domagały się stworzenia własnej formy prze
kazu. Sięgnięto do tradycji teatrzyków i kabaretów wywodzących si~ 
może z okresu krakowskiego „Zielonego Balonika". Już w roku 1951 
w Gdańsku powstał „Bim-Bom" teatrzyk poetycki, w którym obok stu
dentów Politechni:ki i dwóch aktorów, Kobieli i Cybulskiego, brali udział 
studenci naszej Uczelni. Byliśmy wówczas wszyscy zachwyceni i urzecze
ni kolejnymi programami tego teatru symbolu i metafory. Szczególnie 
prof. Juliusz Studnicki, którego niezwykle pomysły i dowcipne rysunki 
podniecały wyobraźnię studentów. Pamiętam, że w początkowym okresie 
bywał nawet animatorem poszczególnych skeczów. Równolegle w 1953 
narodził się teatrzyk rąk „Co To" założony przez naszego studenta rzeź
biarza Romualda Frejera, w 1958 powstał teatr pantomimy „Cyrk Rodzi
ny Afanasjew", w 1959 Kabaret żartu i piosenki „To Tu" a w 1961 teatr 
,,Galeria", którego inicjatorem i założycielem był ówczesny student wy
działu malarstwa Jerzy Krechowicz. ,,Co To" i „Galeria", które narodziły 
się w Uczelni plastycznej oparły swoje programy przede wszystkim na 
działaniach wizualnych. ,,Co To", balet dłoni, rozgrywający się na małej 

scenie ograniczonej od dołu parawanem przy dźwięku fortepianowej 
muzyki, wyczarowywał przy pomccy palców dwóch chłopców i jednej 
dziewczyny oraz zaledwie kilku drobnych rekwizytów świat skojarzei1, 
ludzkich przeżyć, reakcji, zadziwiających spotkań, zreaBzowanych lub 
i niezrealizowanych marzeń. Pierwszy duży program przedstmvił ,,Co 
To" na Festiwalu Teatrów Studenckich we Wrocławiu, odnosząc do razu 
wie1ki sukces, siedem dalszych programów pokazywano w kraju i zagrJ
nicą w ZSRR, Francji, Włoszech, Belgii, Szwecji, Finlandii, Danii i .Ju
gosławii - co dało w sumie przeszło dwieście przedstaweń, przynosząc 
autorowi i „aktorom" Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w 1963 roku. 

„Galeria" była bardzo indywidualną wizją poetycką wywodzącą się 
ze skojarzeń, którymi operowało malarstwo surrealistyczne o wyraźnym 
zabarwieniu ekspresyjnym. Krechowicz wywoływał kolorowym świa

tłem, z ciemnej nieokreślonej przestrzeni, poruszające się płynne kształty 
„jakby ludzi", którym towarzyszyły często gwałtowne dźwięki muzyki 
określające dramaturgię przedstawienia. Zespolenie formy, ruchu i dźwię
ku stworzyło teatr bez słów, którego treść była dla widza absolutnie 
czytelna. Między 1961 a 1964 „Galeria" opracowała programy: Kolonia 
~arna, Pie~, Termitiera, Traktat i Inwazja. Pokazy odbywały się w Gdaó
sku i Szczecinie na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Studenckich. Pro
gram Pies 7.ostał uznany na Międzynarodowym Festiwalu Scen Studen
ckich w Relangen w RFN za najlepsze przedstawienie. Program Termi-
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tiera otrzymał I nagrodę w 1964 roku ,na Ogólnopolskim Festiwalu Tea
trów Eksperymentalnych. ,,Galeria" występowała również w RFN, Fin
landii, Holandii. 

Czterdzieści lat naszej obecności na Wybrzeżu zaznaczyło się wielo
ma poważnymi realizacjami z dziedziny architektury, r.zeźby, malarstwa 
architektonicznego, ceramiki i tkaniny, a także wieloma nagrodami na 
konkursach, które otrzymali artyści naszego środowiska i pracownicy 
naukowi Uczelni. Chcę wymienić te, które osobiście wydają mi się naj
ważniejsze, zarówno ze względu na powagę tematyki, jak i wartości 

artystyczne w nich zawarte. Młodzi rzeżbiarze, jakimi w 1946 byli Fran
ciszek Duszeńko i Leszek Veroczy, otrzymali I nagrodę na konkursie na 
pomnik Wyzwolenia Gdańska. W 1949 roku w konkursie na pomnik Wy
zwolenia Gdyni Marian Wnuk przy współpracy z rzeźbiarzami Adamem 
Smolaną i Tadeuszem Łodzianą otrzymał również I nagrodę. Pomnik zo
stał zrealizowany i stoi na skwerze Kościuszki w Gdymi. W konkursie 
na pomnik Powstańców Śląskich Wnuk otrzymał II nagrodę, a pomnik 
został zrealizowany przez Ksawerego Duni:kowsk,iego. Zespół młodych 

rzeźbiarzy - Adam Smolana i architekt Aleksander Kobzdej otrzymali 
III nagrodę za projekt pomnika Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jacek 
Żuławski wraz z Romanem Madejskim uzyskali I nagrodę w 1948 roku' 
w konkursie olimpijskim, w tym samym konkursie na medal ~limpijski 
II nagrodę zdobył Franciszek Duszeńko. Również w 1948 roku Żuławski 
otrzymał I nagrodę na projekt polichromii wnętrza teatru w Bydgoszczy, 
który zrealizował. W 1960 roku Żuławski wraz z Hanną Żuławską uzy-
skali I nagrodę w rozwiązania elewacji Banku Polskiego w War2zawie 
i w ,tym samym roku I nagrodę w konkursie na Upamiętnienie zamachu 
na Cafe-Club w Warszawie. W 1953 roku dwa zespoły profesorów 
PWSSP otrzymały II i III nagrodę za rozwiązanie wnętrza stacji Teatral
na projektowanego metra w Warszawie. Franciszek Duszeńko i Adam 
Haupt zdobyli w 1951 roku I n'agrodę za pomnik Partyzanta w Lublinie 

oraz wyróżnienie i II nagrodę za pomnik Wyzwolenia w Bydgoszczy 
i Sosnowcu. Ten sam zespól w 1953 roku otrzymał I nagrodę za pomnik 
Ofiar Treblinki, a w roku 1964 I nagrodę za pomnik Bohaterów Wester
platte, który został zrealizowany w 1966 roku. Stanisław Horno-Popław
ski uzyskał I nagrodę w 1954 roku za pomnik Adama Mickiewicza przed 
Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Ten sam autor zrealizował w 
roku 1963 pomnik Marchlewskiego we Włocławku, w 1965 pom11ik Sien-
kiewicza w Bydgoszczy i w 1970 pomnik Szymanowskiego \V Słupsku. 

W roku 1963 Alfred Wiśniewski projektuje pomnik Powstai1ców Wiel
kcpoh-:kich w Poznaniu. W 1958 Adam Smolana zrealizował pomnik Po
h!g!ych Żołnierzy w Chojnicach, w 1969 pomnik Obrońr:ów (~dyni w Re-
iłowie, a w 1985 pomnik Ku Czci Poległych w Sopocie. Edward Sitek 
otrzymał l nagrodę za pomnik Wybickiego, a w 1981 I nagrodę za medal 
,,100-lccie Ruchu Robotniczego", medal został zrealizowany. Janina Ste-
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fanowicz-Schmiclt otrzymała I nagrodę w konkursie na medal „xxv• 
Hocznic:1 Zwycięstwa" - medal został wykonany. W roku 1977 Franci
szC'k Duszc1lko zrealizował pomnik Marii Konopnickiej w Cd:u\sku, a w 
I Dno roku po11u1ik Artylcrzystt'Jw w Toru11iu. W 1 DB:; rnku Sbnisbw 
Hadwa1'iski realizuje pomnik .Jacka Malczcw::-:kicgo w ltadomiu, a Edward 
Sitek pomnik Świerczewskiego w Lęborku. Barbara Massalska w latach 
siedemdziesiątych zrealizowała według własnych projektów witraże do 
wielu kościołów, między innymi św. Józefa i św. Barbary w Gdańsku, 
a także w Szczecinie, Laskowicach i w Górczynie. Urszula Ruhnke-Du
szeńko zaprojektowała witraże do kościoła św. Andrzeju. BC1b:->li w So
pocie. Lech Kadłubowski jest autorem projektu gmachu Poczty Gdań
skiej na ul. Długiej, a także Teatru na Targu Wqglowym. W 1970 roku 
zrealizował kościół parafialny w Słupsku, a w 1984 kościół i klasztor re
demptorystów w Gdyni. Ryszard Semka zaprojektował nowoczesną częśś 
gmachu PWSSP sprzężoną .funkcjonalnie z zabytkową czqścią Zbrojow
ni, od 1983 roku przygotowuje projekty architektoniczne odbudowy Sta
rego Miasta w Elblągu, których realizacja rozpoczęła się w roku 1983. 
Bolesław Petrycki jest autorem projektu wnętrza Muzeum Hymnu Nn
rodowego w Będominie. Ifannn Żubwska zrealizowała w latach siedem
dziesiątych według swojego projektu ogromną ścianq mozaikową w ka
plicy cmentarza w Wólce Wt;glowcj w Warszawie. Kazimierz Ostrowski 
wykonał w H)71 polic.:hromię budynków Politechniki Gdar\skiej, a w 197G 
przy wsp<'iłpracy Zbigniewa Alkicwicza śc.:ianę ceramiczną w Teatrze Mu
zycznym w Gdyni. W lato.eh pif;ć·dzicsiątych zcsp<Jl profesorów Uczelni 
zrealizował· wed,ług własnych projektów malowidła i ściany ceramiczne 
we wnętrzu Dworca Głównego PKP w Gdyni, a w latach siedemdziesiq
tych inny zespół profesor{Jw i docen Łów wyposażenie wnętrz zamku w 
Głuchowie w Poznańskiem i w Książu Wielkim kolo Wałbrzycha (malo
wid!a na stropach, materie obicia ścian i rekonstrukcje rzeźbionych ele
mentów sal). Roman Sznajder jest autorem projektów wnętrz jachtu 
przeznaczonego do poszukiwall archeologicznych, który zbudowano w 
Stoczni Szczecińskiej db armatora amerykańskiego. W dziedzinie grafild 
użytkowej I nagrodę na konkursie mi~dzynarodowym na znaczek ONZ 
,,Atom w służbie pokoju" otrzymali Witold Janowski i Marek Freuden
n~ich, I i II nagrod(~ za „Plakat Roku" otrzymał w 1975 i 1979 roku 
Zdzisław Walicki. Stefan Listowski jest projektantem Opery Leśnej 
w Sopocie a także wn~trz wielu księgar~ ,,Domu Książki" na teremc 
Trójmiasta. 

W latach siederndziesicłtych w utworzonej z inicjatywy Józefy Wnu
kowej w PWSSP pracowni tapiserii zrealizowano gobeliny o dużych 
rozmiarach tkane techniką klasyczną Gobelin dla Wyższej Szkoły Mor
skiej w związku ze zwyci<:stwcm „Daru Pomorza" w operacji Zagiel 7'2 
zaprojektował Jacek Żuławski. Wykonano cztery gobeliny dla Filhar
monii Pomorskiej ohrazujqce cztery okresy muzyki polskiej według pro~ 
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jcktów Kazimierza Ostrowskiego, Kiejstuta Bereźnickiego, Kazimierza 

Śramkicwicza i Mieczysława OlszcwskiC'go. Olwcnie przygotowywane są 

1wst(;pnc czt(·ry z cyklu Mu : !lku sf<'I' w<,dlug prujl~ldów Kiejstuta J1c

rcźnickicgo i ,Jerzego Krccl1owicza oraz Mare 'llostrum według projek

tów l\fo!czyslawa Olszewskiego i Józefy Wnukowej. 

Jak z tego, z konieczności niekompletnego przeglądu wynika, zespól 

artystów-pedagogów naszej Uczelni wykonał w ciągu czterdziestu lat 

poważrn1 ilość prac o charakterze ·stałym, które stanowią już dziś częśC'. 

majątku kulturalnego Ziemi Gdańskiej. Liczne też uzyskał dowody 

wysokiego uznania: nagrody państwowe w dziedzinie sztuki i nagrody 

Ministerstwa Kultury i Sztuki w dziedzinie twc'm:zości i pedagogii. 

W 1952 roku państwową nagrodq llI stopnia w dziedzinie sztuki 

otrzymał /\dam Smolana, w 1953 roku nagrodę II stopnia uzyskał Stani

sław Ilorno-Poplawski i w tym samym roku nagrodę zespołovn:1 III stop

nia otrzymali: Krystyna Studnicka, Teresa Pągowska, Juliusz Studnicki, 

Stanisław Teisseyre, Józefa Wnukowa, ,Jan Wodyiiski, Hanna 1/,ulawsk:i 

i Jacek Żuławski. W roku 1 !)55 nagrodę II stopnia przy-lnano Juliuszowi 

Studnickiemu, IIannic Żuławskiej, .Jackowi 1/,uło.wskiemu, Lechowi K::i

dluhowskicmu. W 195G roku nagrodct I stopnic1 otrzymał .hn ,..:ybis, który 

hyl wc'1wczas profesorem naszej Uczelni, w tym samyrn rok u nagrody 

Ii stopnia uzyskali Stanisław· Horno-Popławski, Juliusz Studnicki, Alfred 

Wiśnif'ws1<i i Józefa Wnukowa. W roku 1957 na.~rod<: l stopnia o'trzynlal 

zcsp<'>ł: Franciszek Duszeńko i Adam I Iaupt. 

Nagrody Ministra Kultury i Sztuki T stopnia na prz0strzcni czter
dziestu lat otrzymali: 

architekci: Stefan Listowski, Włodzimierz Padlewski, Adam Haupt, 

Ryszard SPmka, Bolesław Petrycki, Edmund Iloma, Józef Augustyn; 

malarze: Stanisław Borysowski, Kiejstut Bereźnicki, Władysław Jac

kiewicz. Rajmund Pietkiewicz, Stanisław Teisseyre, Ilann2. Żuławska, 

.Jacek Żuławski, Kazimierz Śramkiewir::'.z, Józefa Wn.ukowa, .Jerzy Za

b}ocki, ifoman Usarewicz, Zygmunt Karolak, Bohdan Bor01,,vski, 

rzeźbiarze: Stanisław Horno-Popławski, Franciszek Duszeiiko, Adam 

Smolanc1. Alfred Wiśniewski, Janina Stefanowicz-Schmidt. 

Przyjeżdżając na Wybrzeże wiedzieliśmy dobrze, że dla powstania 

nowego środowiska artystycznego nie wystarczy założenie Uczelni pla

stycznej. Mieliśmy świadomość konieczności stworzenia ram organiza

cyjnych, ktc'ffe zapewniałyby możliwość: kontynuacji i rozwoju pracy 

twórczej. Wszystko to daw al Zwici zek Polskich Artystów Plastyków, któ

ry wstc1l po wojnic reaktywowany na zjeździe czerwcowym w 1945 roku 

w Krakowie. Należało utworzy[ Okn;g Gdai'lski ZPAP. Z wielką pomocą 

przyszedł wtedy malarz Feliks Smosarski, który od czerwca był na Wy

brzeżu i pełnił Iunkcj(t naczelnika Wydziału Kultury w Radzie Woje

wódzkiej. Mieszkał w Sopocie i właśnie u niego na sławnych wówczas 

przyj~ciach „c7.wartkowych" gromadził siq cały ~wiat artystyczny ó,v-
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czesnego Trójrn:o.sta - literaci, aktorzy, plastycy i muzycy, u bkże 

działacze kultury. Spotykali się tam koledzy, którzy przed wojn4 mie
szkali i pracowali w Gdyni z tymi, którzy przybyli z Wilna i Lwowa 
i 'l nasz~ krnko\-vsko-warszawską grupą założycieli Uczelni. To Smosarski 
przeznaczył wi1lt; przy ul. Obrońców Westerplatte na pierwsz~ siedzib(:, 
Szkoły. On także wynalazł na ul. Boh. Monte Cassino 54 mały lokal, 
oddając go dla Związku. W mieszkaniu Smosarskiego jesienią 1945 roku 
odbyło się pierwsze spotkanie plastyków, którzy na prezesa Związku wy
brali Janusza Srzałeckiego. W maju 1946 z inicjatywy Władysława Lama, 
profesora Politechniki Gdańskiej, odbyła się pierwsza wystawa malar
stwa w jednej z sal Politechniki. Brali w niej udział koledzy z Gdyni, 
Wrzeszcw, Oliwy i Sopotu. W tym okresie w lokalu związkowym w So
pocie po vvyremcntowaniu części na parterze zaczęto także urztidzać: mci.le 
wystaw~/. Jedną z pierwszych była wystawa akwarel Jana Cybisa przy
wi2zio.nych z \Varsza ,.vy. J\' astępna większa wystawa ma!arstwa odbyła 
się w 1948 roku, również w salach Politechniki Gdańskiej. Wydany z tej 

okazji katalog wymienia czterdziestu siedmiu wystawiaj:łcych kolegów 
oraz ówczesny pełny :_;kład Zarządu ZPAP Okrę.gu Gdań:,kiego (Juliusz 
Studnicki - prezes, Mrliian Wnuk i Stanisław Michałowski - wicepre
Zf'.:si, Hanna ~:ubwska -- sekretarz). 

Istnienie trójwydziałowej Uczelni pozwoliło na rozwój środowiska 

plastyków gdańskich w wielu kierunkach. Absolwenci Uczelni zostali 
czlonk~11ni ZPAP, w którym stworzono sekcje malarstwa, rzeźby, gra
fiki i sekcj,~ architektury wnGtrz, obejmującą ceramikę, tkaninę i wszel
kie dyscyplmy projektowania. Do końca lat siedemdziesiątych Okręg 

Gdański liczył 'Jkoło tysiąc dwustu członków. 
W roku I a55 trzynastoosobowa grupa absolwentów Uczelni otrzy

mała stypendium przesiedleńcze i wyjechała do Szczecina, aby tam 
utworzyć Okn;,g Szczeciński ZPAP. Liczne grupy a hsolwentów osjedliły 
się na ziemiach póJnocnych Polski (są w Szczecinie, Bydgoszcz~·, Elblągu 1 
Koszalinie, Słupsku, Olsztynie, Supraśli). 

W 1966 roku nastąpiło uroczyste przekazanie Z PAP Okręgu Gdań
skiego dwóch zabytkowych kamienic na Długim Tar.gu w Gdańsku. Dwór 
Artusa i s;eń Gdańska zostały przeznaczone na sale wystawowe i biur.:1 
Związku. 

Rok 1948 był ważną datą w rozwoju działalności wystawienniczej 
na Wybrzeżu, wówczas bowiem, po raz pierwszy zorgani,zowano Festiwal 
Sztuk Plastycznych, doroczną imprezę artystyczną, która sprawiła, że 

Sopot stał się pierwszym dużym ośrodkiem w ruchu wystawienniczym 
w Polsce. Dziś jest to jedna z wielu imprez, które się odbywają w całym 
kraju, ale wtedy była niezwykłym wydarzeniem. Można uważać, że idei 
urządzania Festiwali dopomógł przypadek: w Sopocie przy molo stały 

opustoszałe letnie pawilony Międzynarodowych Targów Gdańskich. Ich 
dyrekcja, w osobach .J ózcfa Kobrzyr1skicgo i .Janusza Okolskiego, w pro-
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ponowała w roku 1 !J47, aby urządzić wystawę fotografii. Było to jednak 
za mało na tak dui.ą powierzchnię pawilonów. I tak drogq przyjaźni 

os0bistych, przez Jana Wodyńskiego dotarli oni do Juliusza Studnic
kiego, który zapalił się do urządzania w pawilonach po targach wielkiej 
wystawy malarstwa polskiego. W jego to mieszkaniu odbywały się 

pierwsze dyskusje. Tam powstał pomysł, aby co roku urządzać FesL
wale Sztuki, zastanawiano się, jaki charakter nadać wystawom, kogo 
zapraszać, jak ustalić scenariusze. Ogólnie pomysł zyskał aprobatę za
równo Uczelni, jak i władz wojewódzkich i miejskich, a w końcu Mim
sterstwa Kultury i Sztuki. Udział w wystawach zadeklarował Związek 
Polskich Artystów Plastyków, Związek Fotografików, Muzeum Pomor
skie n także Naczelna Dyrekcja Muzeów w Warszawie. 

Po rocznych przygotowaniach, w których, jak to \V owycl1 czasach 
bywało, brali 1.dział wszyscy bezinteresowni entuzjaści :--e'._-,ti\valu, pierw
sza wysta·.va :wstała otwarta 1 czerwca 1948 roku. W paw1:01,ach, któ~·e 
tonęły w kwiatach, nastąpiła niezmiernie uroczysta inauguracja wystawy 
malarstwa pobkiPgo ze zbiorów Muzeum Narodowego w \Vctrszawit~. Pro
tektorat nad Fl"-:;tiv„ralem objął ówczesny minister kultury i sztuki Stefan 
Dybowski i wojewoda gdański Stanisław Zrałek. Sukces pierwszego Fe
stiwal u przeszedł oczekiwania organizatorów. Cała polska prasa pisała 

o festynie sztuki w Sopocie. Komentowano szeroko wydarzeni~ takieJ 
rangi kulturalnej w kraju, który jeszcze przecież leczył rany wojenne. 
Liczba trzydziestu tysięcy zwiedzających była imponująca. Sukces .ten 
stał się bodźcem do kontynuowania imprezy. Na przestrzeni wielu lat 
opracowano i Zlmieniano programy wystaw, włączając do nich ekspozycje 
zagraniczne, jak również wystawy problemowe. W dziesiątkach ekspo
zycji, które były przez lata prezentowane, można prześledzić burzliwe 
dzieje sztuki powojennej, często także wyrastanie nowych indywidual
ności twórczych. Festiwale stwarzały dla środowiska gdańskiego możli
wość konfrontacji postaw artystycznych prezentowanych na wystawach 
okn~gowych oraz. przeróżnych poszukiwań w sztuce. 

Od roku 1959 organizacją Festiwali zajęło się Biuro Wystaw Arty
stycznych czasowo związane z centralą w Warszawie, które otrzymało 
w 1954 roku wszystkie pawilony nadmorskie, zwolnione po przeniesieniu 
do Gdańska pomieszczeń zajmowanych przez Uczelnię. Wieloletnim dy
rektorem tej zasłużonej dla Wybrzeża instytucji był Zygmunt Szymczak, 
absolwent Wydziału Malarstwa PWSSP w Gdańsku. Po nim BWA objql 
Romuald Bukowski, również absolwent naczej Uczelni, który w roku 
1979 odbudował i przemalował sale wystawowe. 

Prężność gdańskiego środowiska artystycznego przejawia się w licz
nych kontaktach zagranicznych. Zarówno wystawy indywidualne arty
stów, jak i grup malarzy, grafików i często rzeźbiarzy, które są przez 
nich samych inicjowane i urządzane, stanowiły dobre świadectwo istmE
nia polskiej sztuki w polskim Gdańsku. Pierwsza zagraniczna prezenta-
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cja gdańskiego malarstwa miała miejsce już w 1948 roku na zaproszenie 
Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Wystawa czterdziestu 
ośmiu obrazów objl'chala vVaszyngton, Chicago i Filadelfo~, wzbudzając 
zainteresowanie w prasie jako „żywa ~ bogata sztuka polska, która prze
trwała lata wojny i okupacji". W drugiej połowie lat pięćdziesiątych na
stąpiły wymiany między naszą uczelnią a Akademią Riepina w Lenin
gradzie, gdzie także pokazano wystawy gdańskiej sztuki w roku 1970 
i 1985. W Pradze gdańscy artyści wystawiali w roku 1966 i 1968. Szereg 
wystaw gdańskiego malarstwa zorganizowali artyści w Szwecji, Norwegii 
i Danii. O<l 1979 roku rozpoczyna si<~ n•gulurna współpraca z RFN, gdzie 
najbardziej zainteresowana sztukq gdańską jest Brema, urqdzająca na
wet „Miesiąc sztuk plastycznych artystów z Gdańska". Grupowe wysta
wy malarstwa i grafiki w innych niemieckich miastach, jak Mannheim, 
Landau, Ziwgenberg, Stuttgart, pociągają za sobą szereg indywidual
nych pokazów w coraz to innych galeriach sztuki na terenie RFN. Moż
na wymienić kontakty artystyczne z Anglią, Holandią, Szwajr'.:lrią, Buł

garią, a nawet .Japonią. Włochy są krajem, gdzie sztuka gdańska zdoby
wa szczególne miejsce w konkurencji mi(-Zdzynarodowej. \V 1%0 roku 
na XXX Biennale w Wenecji Alfred Wiśniewski otrzymał nagrodę im. 
Franscesco Nullo, a Piotr Potworowski nagrodę „Cartiera Vita Mayer". 
W 1969 roku Władysław Jackiewicz zdobył złoty medal na miqdzyna
roclowym konkursie „Gaudenzio Ferrari Santhia". Udział gdańskich ce
ramików we włoskich konkursach międzynarodowych również przynosi 
nagrody. Edward Roguszczak zdobył w 19G9 roku nagrodę „Leons Club" 
oraz złoty medal w Faenzie, w roku 1982 I nagrodę uzyskał w Gualdo 
Pa tino. Maria Kuczyńska otrzymała w roku 1978 złoty medal, a w 197n 
Grand Prix także w Faenzie. Również na międzynarodowej wystawie 
ceramiki w Valamio (Francja) Janina Karczewska uzyskała w 1968 roku 
dJplom, w 1970 II nagrodę, a w 1976 Grand Prix. W 1 ~)83 odbyła siq 
wystawa Gdańscy artyści w Paryżu. 

Sądzę, że Uczelnia w ciqgu tych czterdziestu lat wypełniła zadanie, 
którego się podjęła~ Dobrze się stało, że w 1945 ówczesr1y 111inister kul
tury i sztuki Leon Kruczkowski uznał nasze poczynania i nadal rangę 
nowo powstałej Uczelni. Jest ona jak drzewo, które samodzielnie zapuś
ciło korzenie. Mam nadzieję, że będzie dalej rosło i wypuszczało nowe 
gałęzie, pod warunkiem, że bl:dzie rosło w atmosferze zaufania. 



Zofia Watrak 

NA PERYFERIACH SZTUKI GDAŃSKIEJ 
LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH 

Awangarda poza własnym rodowodem 

.Jeśli oceniać sztukq gda11skq z perspektywy czterdziestolecia, to naj
bardziej zadziwiającą jej cechą jest jej zachowawczość. Trwała i w grun-· 
cie rzeczy powszechna jest tu świadomość estetyczna odwołująca się do 
fundamentalnego zbioru cech ustalających status dzieła sztuki jako trwa
łego przedmiotu materialnego noszącego piętno indywidualności twórcy, 
jego talentu i wysokiej sprawności technicznej. J ednostkowośt~: niepo
wtarzalna oryginalność dzieła uchwytna w jego strukturze odróżnia je 
od innych przedmiotów nięartystycz.nych. Większość tworzonych przez 
artystów gdańskich prac 'zachowała te utrwalone tradycją cechy. 
Przeobrażenia dokonywały się w ramach kolejnych kanonów i przemien
nych stylistyk. Od tradycji postimpresjonistycznych przeszło malarstwo 
g<laitskie przez gcomdryzacj<._;, abstrakcj~ geometryczną i malarstwo ma
terii aż po nuwq figurncj(; i szi·roki nurt malarstwa aluzyj11('go. Wszyst
kie te wątki znajdują wartościovve realizacje w imlywiduulnych muta
cjach. 

Na peryferiach puwszecłmic przyj1..Jej świadomości csitdycz11ej po
jawił się w latach sicclcmdz.icsi,1tych nurt, kV,ry ,nawi,1zywal do dziala11 
destrukcyjnych w ,obrc;-bic sztuki, puclwaza.Jćlcych ut rwaluny dat us arty
sty i autonomię dzieła. Nurt il'n spełnił si~ w dzialalrwści grupy artystów 
,,ą", których realizacje były formą te~itralizacji plastyki oraz w funkcj1-
nowaniu galerii malarzy „Out" i galerii fotografików „GN", których 
ambicją było przeniesienie na grunt Gchd1sk.1 nowych, 11ie mających tu 
odpowiedników, zjawisk w sztuce. Współpracuj;.,1ce z sobti galerie miały 
charakter popularyzatorski i także samokształceniowy. Wydawane przez 
,,GN'~ katalogi rozwijały postawy naukowego stosunku do sztuki, two
rząc status artysty-teoretyka. Pokazom towarzyszyła autorefleksja arty
stów. 

W przestrzeni interdyscyplinarnych porozumień spotykały się tak 
różne zjawiska, jak działalność teatralna grupy „ą" i działalność malarzy 
sprzymierzonych z fotografikami w galeriach „Out" i „GN". 
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'l'catraiizacja plastyid 

Grupa „ą" istniała w latach 1968-1973. Początkowo, do 1972 roku, 
była zespołem teatralnym. Stworzyli ją studenci rzcżby, malarstw~ 
i architektury pod kierownictwem Włodzimierza Wieczorkiewicza. On 
też stał się głównym jej pomysłodawcą i reżyserem. Zespół zmieniał si~, 
do ko11.ca jednak utrzymał się jego zasadniczy skład: Włodzimierz Wie
czorkiewicz, Artur Pietraszewski, Marek Borowski, Wanda Ciechanow
ska. 

Wieczorkiewicz był w pewnym stopniu kontynuatorem tradycji teć't

tralnej żywej w środowisku plastyków. Nośna wciąż była legenda „Bim
-Bomu", Cyrku Rodziny Afanasjew,. ,,Co To", ,,To Tu'' i wreszcie „Ga
lerii" Krechowicza. Poza „Galerią" i „Co To" szukały one raczej moż
liwości odnowienia zdewaluowanych środków teatralnego przekazu. B] i
żej plastycznych form pozostawał „Co To'' i przede wszystkim „Galeria" , 
w której wyeliminowano w ogóle aktora. Cały dramat rozgrywał siG 
między abstrakcyjnymi formami plazmatycznymi, pulsującymi zmien
nymi kształtami. Było to swoiste malarstwo w ruchu bliskie w samej 
idei malarstwu M unariego, mobilom Caldera. 

Wprowadzenie w obręb sztuki plastycznej elementu czasu, a wic;c 
i ruchu, burzyło tradycyjne podziały na poszczególne dyscypliny opart0 
na kategorii czasu i przestrzeni. Otworzyło też możliwości w zakresie in
tegracji między różnymi dyscyplinami sztuki. ,,Galeria", a później „ą'' 

były rodzimym i oryginalnym wyrazem owych międzydyscyplinarnych 
sojuszy znamiennch dla współczesnej sztuki awangardowej. Jeśli jednak 
w „Galerii" główny kreator i twórca ruchomych obrazów istniał ukryty 
za obrazem, to spektakle teatralne „ą'' sprowadziły postać twórcy do 
roli materii plastycznej, z której na oczach widzów budowane były ko
lejne obrazy. W jednej symbolicznej przestrzeni istniał człowiek i jego 
wytwór - nowy sztuczny świat. Zachowania artystów miały charakter 
paraaktorski, choć nie mieli oni żadnej roli do zagrania. Przedstawiali 
raczej siebie jako sprawców zdarzenia, które nie zostawiało trwałych 

śladów. Kończyło się wraz z końcem spektaklu. Akcentowali swoją czyn
ną obecność w przestrzeni. N a oczach widzów przestrzeli ta na bi era ła 
wymiaru symbolicznego, podobnie jak i działania sprawców. Jeśli w tra
dycyjnej sztuce twórca obserwował przestrzcó i ją odtwarzał, to tu j~l 
tworzył, będąc jednocześnie jej elementem. Jedność przestrzeni i twórcy 
w spektaklach „ą" była znacząca. To był oswajany obszar, podlegający 
bezpośredniej interwencji. W obszar ten wprowadzano widza. 

Teatralizacja plastyki polegała przede wszystkim na wprowadzeniu 
w materię plastyczną żywego człowieka w funkcji kreatora przestrzeni, 
budowanej elementami plastycznymi. Wraz z pojawieniem się człowieka 
zaczyna się działanie, które przebiega w przestrzeni i czasie. Kształtuje 
się fabuła, zamykająca w sobie model sytuacji ludzkiej. Istotnym elc:-

190 



• 

h1enlcm teatralizacji jest usytuowanie widza. W czasie działań teatral
nych przestrzeń artystyczna praktycznie zamyka się dla widza. W prze -
ciwieństwie do akcji happeningowych, które także mają elementy tea
tralności i zakładają wspólną z widzem zabawę, sztuka teatru wyraźnie 
ustanawia granicę własnej przestrzeni. Można ją poszerzać, ale narusze
nie jej przez widza zagrnża strukturze przedstawienia. Spektakle „ą" 

respektowały te granice. Nawet jeśli budowało się specjalnie wydzieloną, 
wspólną dla widzów i „aktorów" przestrzeń (np. Węzeł rozgrywał siq w 
namiocie), to jednak widz nigdy nie był brany pod uwagę jako uczest
nik, jak to było w późniejszych happeningach organizowanych przez „ą". 

Z kolei w strukturę teatralną wprowadzane były wątki zrodzone 
na gruncie sztuk plastycznych. Spektakl 81vit (1970) ·był połączeniem 

emballages i deballages. Ukryty (zapakowany) w bezforemnej magm~e 
papieru człowiek ulegał stopniowemu rozpakowaniu. Z wykorzystaniem 
audio-wizualnej techniki powstał spektakl Orfeusz i Eurydyka (1972). 

Droga Orfeusza symbolizowana była wysuwanymi ekranami, na których 
wyświetlano fra6mcnty obrazów Boscha. Według tej samej zasady zbu
dowana była Droga (1972), rozgrywana w czarnych kotarach. Ekrany dla 
wędrującego stanowiły rodzaj przeszkody na drodze i zatrzymania czasu. 
Na ekranie pojawiała siq własna fotografia wędrującego. Sięgnął tym 
razem Wieczorkiewicz po fotografię, a wi(;c automatyczny zapis, który 
w trakcie akcji scenicznej stawał się materiałem podlegającym przetwo
rzeniu. Chodziło tu o akcentowanie upływu czasu, zaznaczenie zmien
nych układów między ciałem człowieka a przestrzenią. W warstwie zna
czeniowej zdarzenie miało swoją wykladniEt filozoficzną sięgającą plato
nowskiej idei odbicia. 

Teatralne intencje w wykorzystaniu gotowego surowca, jakim jest 
fotografia czy reprodukcja, zmieniły oczywiście sens ich stosowania w 
sztukach plastycznych, gdzie pojawiły się pytania o autonomię i orygi
nalność dzieła wobec usprawnionych technologii rejestrujących i powie
lających. 

Kiedy indziej dramaturgię widowiska budował Wieczorkiewicz czy
stymi rzeźbiarskimi formami przestrzennymi. Dążenie (1972) polegało na 
budowaniu i burzeniu układów, które miały samoistną wartość prze
strzennych kompozycji. Podstawowym składowym elementem przestrzeni 
były kule różnych wielkości. Oczywiście kolejne układy symbolizowały 
dążenie do konstrukcji najdoskonalszej. 

Osobnym nurtem w działalności Wieczorkiewicza i jego grupy „ą" 
były happeningi. Choć znosiły granice między rodzajami artystycznymi, 
łącząc cechy widowi.ska plas~yczno-muzyczno-teatralnego, to jednak za
chowały swoistą odrębność gatunkową. (Zresztą jako gatunek działań 

plastycznych doczekał się happening bogatej literatury teoretycznej). 
Happening odrzucił przedmiot artystyczny dla gry z publiczności4. 

Atakował zrutynizowaną odświqtność wernisażową, ale także konwencje 
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• 
teatralne. Obecny w happeningach element p;ychicznego czy :fizycz11ego 
nacisku na widza był niczym innym jak tylko zniesieniem obecnej w 
spektaklu teatralnym granicy między widownią a sceną. Różni go od 
teatru także jednorazowość zdarzenia. Rekwizyty w nim użyte ulegają 
zniszczeniu czy uprzątnięciu . .Jego plastycznym rodowodem jest malar
stwo gestu (action painting). Happenerzy rezygnują jednak z indywidual
nego gestu artysty - sprowadzają go do pomysłu aranżacji wspólnej 
zabawy. Choć nie chcą uprawiać sztuki (ma ją pochłonąć rytm codzien·
nych, przypadkowych zdarzeń), to jednak nie Sć1 w stanie odrzucić nie
których kategorii estetycznych. Działania ich przebiegają zuwsze w j;.1-
kiejś wydzielonej przestrzeni z elementami, na które wskazują. Rzadko 
też -udaje się im wciągnąć widza do aktywnego uczestnictwa. Czt:ściej 

pozostaje on w roli obserwatora i świadka albo obiektu, na którym do
konywane są różne formy agresji. 

Podczas pobytu grupy „ą" na plenerze pod Kościerzyną (1972), 
uczestnicy wiejskiej zabawy zalani zostali pianą z gaśnicy strnżackicj. 
Można było się schronić w izolowanych klatkach foliowych i badać reak
cje innych. Swoistej psychodramie zostali poddani widzowie, którzy duli 
się zwabić na spektakl „ą", a tymczasem zostali zamknięci i związani 

w sali, gdzie zainstalowane mikrofony przenosiły na zewnątrz ich zacho
wania. Rosło napięcie, rozdrażnienie, a nawet strach powiązanych. 

Na tym samym plenerze pod Kościerzyną artyści podjl;li akcj~ 
,,uwi<;zicnia" lasu. Powiązano drzewa niJ wydzielonym obszarze. lfoppcn
ing nosił tytuł Las ściśle związany. 

Według bardziej ruzbuduwane[;o .scu11al'ius1,;1 odbył si~ pokaz pt. 
Każdy kłos na ll'uyę złu/u. Obiegowe lwslo wykorzystano do temat.u 
działania. Terenem działania było pok, na kt<'>rym wcześniej wbito me
talowe pn;ty w charakterze klosć>w i pobliski ki0sk z piwem. Wnicsiom; 

• transparent: ,,Zapi..d, młodość, siły - Ojczyźnie", po czym 11;l pule w je-
dwt Wicczud-..iewicz na białym koniu i zacz,tl „kusić" żclt11,ne „kłosy''. 

Puzbierarw ,,kłos Jo kłosa'' i zgromacl;,.un,1 publicznośi: wpmszo110 !1'.l 

,,festyn". Cz(;stowano piwl~lll, a gdy goście rozweselili s1i1;, .artyśl·i przy
stąpili do „wpakowania" kiusku z piwem. Zrobiło .sic; cicho i zswkowarn 
ludność: rnzL·szła si(; nagle. f>rZl'Z pan; dni nikt 1iic miał odwagi przyjść 
na pivvo. Interwencja w codz1enno.~ć miab nieoczekiwanie przedłużone 
działanie. 

Niotypowy dla hap1wningu, bu wiclukrotny pok;iz mfrda akcja Lite
ry, zrealizow~ma w Gdar1sku w Hl72 roku. Pokaz miał cechy environnc
mentu. Litery na wolności, uwolnione od sensów: płaskie, trójwymiaro
we, rozstawiane, zawieszane, wyświetlane, nagrywane, wypełniały caL! 
przestrzeń, atakując wizualnie i akustycznie. Z Gdai1ska zawGdrowały 
do Lublina i z zamkni~tego pomieszczenia zostały wyprowadzone n.i 
ulice. Przenoszone z miejsca na miejsce stały si(; nil'Oczekiwanym zak:li:1-
ceniem rytmu ulicznego ruchu. Nie obeszło si~ bez interwencji milicji. 
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Zuintrygowani lu<lzil'. zatrzymywali si~ i dyskutowali. Niektórzy kwito
wali incydent wzruszeniem ramion, inni duli si,~ wc..:iqguć w uliczną zaba
w~ i próbowali ułożyć litery w .słowu. Z akcji została bogata dokumen
tacja zdjt;ciowa i nagrania roZimów z prz1.;chodniami. Żywot swój sk011-
czyły Lilery w 1 D73 roku nu ostatnim Zjeździe Marzycieli w Elblągu. 

1 Truclno ocl'niać dziublnośC:: happcningow'-!, ponil'waż zwykll! naklad~1 
~i~ na ni,! autentyczna pomysłowość i po.go11 za nowinkarstwem, a CZGSt<J 

ges.t {Jbliczony na szokowuniL' upinii publicz1wj. A poza tym, jak w ogóle 
oceniać coś, co programowo oduala wszelkie kategorie wartościujące 
i z wlożc•1'i nie chce być sztuką. IU)żny też cic;żar gatunkowy miały 

happeningi „q", jak choćby akcja pod hasłem Każdy kłos na ·wagę złota 
i „wiązanie" lasu. Pierwsza odwołuje się do ludycz.nych tradycji i o.sa
dzona w konkretnej społecznej sytuacji dcmonstmje określoną postawq 
świadomościową. A czymże może być druga, jeśli nie powtórzeniem zna
nego faktu opakowania skalistego wybrzeża w Australii przez Christo 
i wielu podobnych. Najlepszym tu komentarzem może być pastisz Ana.
stazego Wiśniewskiego, który nadrukował na mapie świata własne na
zwisko, anektując niejako symbolicznie całą ziemię jako własny obiekt 
sztuki. 

Znacznie łatwiej podd.1jć! siq weryfikacji spektakle teatralne grupy 
„ą", ponieważ nie przekraczają one obszaru tego, co zwykło siG odczuwać 
jako sztub; teatru, mimo iż naruszane są konwencje i normy est~tycznt~. 
Oceniając z perspektywy czasu „ą", wydaje się, że umyka ona modelo
wej specyfice grupy awangardowej. Jej członkowie choć zrezygnowali 
z indywidualnego aktu twórczego na rzecz działań zbiorowych, gdzie nie 
obiekt a proces stawania się jest istotny, choć poruszali siq między grani
cami sztuk, poza tradycyjnymi kategoriami estetycznymi, nic zrezygno
wali jednak ze statusu artysty i nie zanegowali sensu uprawiania sztuki 
w ogóle. Brnk ekstremalnych, anarchistycznych postaw oddala ich od 
klasycznego modelu awangardowego. Nie mieli też charakterystycznych 
dla nowej awangardy skłonności du teoretyzowania. Nie dokonując total
nej negacji tradycji artystycznej, nic musieli szukać~ teoretycznych 
usprawiedliwic11 dla swej działalności. Przeciwnie, proponując .wartości 

\nowe, cz(;sto odwoływali si(~ właśnie do pewnych stereotypów i wyobra
żeń kulturowych. Uniwersalne sytuacje wyrażali poprzez nawiązanie do 
znanych mitów, jak mit Orfeusza czy Pigmaliona. Wielkie dzieła tradycji 
kulturowej traktowane były jako tworzywo służące nowej metaforycznej 
wizji świata i ludzkiej egzystencji. 

Grupa „ą" nie działała poza oficjalnym obieg.iem kultury. Miała 
swego mecenasa. Był nim Kłub Studentów Wybrzeża „Żak". Reprezen
towała też awangardowy nurt teatru studenckiego na festiwalach w kra
ju i zagranice!, zdobywajqc zresztq nagrody ,i wyróżnienia. Sukces był 
pocz:-itkicrn kor'ica. Formula tmtru „q" została zaakccptow[lna j[lko war
tość godna upowszc-chnicnia, czego wyr;1zem było zaproszenie Wieczor-
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kiewicza do prowadzenia eksperymentalnych warsztatów w ramach spot
kań teatralnych w Lublinie. Finał awangardowej wspólnoty był już kb
syczną kapitulacją na rzecz postawy komercjalnej. Wieczorkiewicz wró
cił do rzeźby a inni, jak Borowski, do swych obrazów. 

Ruchome granice fotografii i plastyki 

Spotkanie Witosława Czerwonki, Adama Harasa i Jerzego Ostro
górskiego we wspólnej inicjatywie utworzenia w środowisku gdanskim 
galerii otwartej na najnowsze zjawiska w sztuce polskiej nie było przy
padkowe- Wychodzili bowiem oni swą twórczością poza główny nurt 
malarstwa gdqr\skiego. 

Galeria powstała w roku 1978 i nadano jej znaczqcą nazwę ;,Out". 
Nie miała własnego zaplecza w środowisku, nie miała też widowni 
i sprzymierzeńców. Działalność swą opierała głównie na „imporcie" z in
nych ośrodków Polski. Przez krótki czas funkcjonowania nie zdąży hl 
obrosnąć we własną tradycję, ale za to wywołała burzliwe dyskusje 
i spory, w których okrzepła świadomość artystyczna samych „galerzy
stów", Harasa, Czerwonki i Ostrogórskiego. 

Formalnie galeria „Out" należała do BWA. Początkowo miała siedzi
bę przy ul. Długiej w Gdańsku, a później została przeniesiona do BWA 
w Sopocie, gdzie wydzielono jej osobne pomieszczenie w czę.ści zwanej 
,,okrąglakiem". Pożar BWA w roku 1979 niejako symbolicznie zako11-
czył jej kontro-0.,er[.;Jjnc życie. 

Pierwsze trzy -Nystawy miały znamienny tytuł: Granica I, Gnini·· 
ca II i. Gr.mic·i lll, kolejne: Czerń i biel, Systemy, Dziel.o i komentarz. 
Prezentowane były prace niekonwencjonalne, których vvspólnym wy
kładnikiem było p::zdamywanie tradycyjnego pojęcia szmki. RóżnJrodne 
propozycje łączyła wspólna skłonność do multiplikacji, prezentowania 
dzieła w postaci seryjnego przekazu tej samej sytuacji czy przedmiotu, 
które w trakcie kolejnych manipulacji ulegały przetwarzaniu. Malar
stwo, grafika, poezja konkretna znajdowały wspólne odniesienia do mo
tywacji pozaartystycznych: ciągów matematycznych, komputerowych, 
logiki, wreszcie lingwistyki. W śród goszczących w galerii byli między 
innymi: Jerzy Grabowski, Wojciech Krzywobłocki, Iza Gustowska, Nata
lia Lachowicz, Andrzej Lachowicz, Jerzy Treliński, Grzegorz Sztabiński, 
Stanisław Dróżdi, Józef Robakowski, Zbigniew Dłubak, Jan Pamuła. 

W tym samym czasie co galeria malarzy „Out" funkcjonowała w 
Gdańs~u autorska galeria fotografii „GN". Założył ją i programował 
Leszek Brogowski przy współudziale Witolda Węgrzyna Fawła 13or:co
wskiego i Wojciecha Leszczyńskiego. Później dołączyli Grzegorz Sztabi1'l
ski (z Lodzi) i Ma• celi Bacciarelli. W tym składzie gakria istniała od 
1976 do 1931 roku. Obok działalności wystawienniczej prowadziła dzia-
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łalność wydawniczą. Znakomicie redagowane katalogi były źródłem in
formacji i refleksji na temat sztuki najnowszej, nie tylko fotograficznej. 
Ukazało się wiele znaczących tekstów. Galeria miała ambicje prezento
wania polskiej myśli artystyczno-teoretycznej z lat 1970-1980. PubJi
kacje te wymagałyby osobnego komentarza. Charakterystyczne, że „GN'' 
działała w podobnej próżni środowiskowej jak „Out", choć współpraco·
wali z nią wybitni twórcy z innych ośrodków. Nic dziwnego, że obie ga
lerie stały się naturalnymi sojusznikami i rozwijały bliską współpracę. 

Prezentowane w galerii „GN" prace aganwardowej fotografii prze
kraczały wyznaczone jej ~granice i wchodziły w obszar sztuki plastycz
nej. Artystów interesowało nie tyle co przedstawia fotografia, ale jak:1 
jest jej morfologia, reguły fotograficznego oglądu świata, zasady per
cepcji. 

Analizując relację miqdzy sytuacją fotografowaną a jej fotografią, 

co nie jest tym samym, Leszek Brogowski poprzez serię fotografowa
nych białych kartek dochodzi do sytuacji granicznej, gdzie dokonuje się 

utożsamienie przedmiotu z jego fotografią. W Idiomach IV fotografowrłł 
dwie, później trzy kartki papieru, które najpierw leżały jedna na dru
giej, a potem rozkładane były na różne sposoby. Pierwsze i ostatnie 
zdjęcie z tej serii jest białą kartką papieru i jednocześnie zdjęciem bia
łej kartki papieru. Doprowadził Brogowski do utożsamieni~ zdjęcia 

z przedmiotem fotografowanym. 

Eksperymenty fotografików wskazywały na dwoistość przekazu fo
tograficznego zawieszonego między prawdziwością a manipulacją. Ma
nipulacja mogła mieć charakter mechaniczny lub mogła wynikać z bez
pośredniej ingerencji elementów niefotograficznych. 

Witold Węgrzyn nakładał na materiał fotograficzny ślady działania 
ręki: kwadraty, zamalowane płaszczyzny, linie. Znaki te naniesione na 
sfotografowane obiekty natury prowadziły do zderzenia dwóch porząd
ków: natury i kultury. Wojciech Leszczyński dokonywał natomiast me
chanicznego przekształcenia obrazu przy pomocy maszyny matematycz
nej. Laserografy Pawła Borkowskiego wykonywane w laboratorium fi·
zycznym były serią przypadkowych obrazów, powstających w efekcie 
zaburzeń, jakim poddawano wiązkę światła. Światło wyzwolone od m·1·
larstwa powróciło do sztuki jak<? autonomiczny przedmiot poznania i ar
tystycznej ekspresji. 

Zasada systematycznej, metodycznej ingerencji w obraz wyjściowy 
dala nieoczekiwane efekty w ciągu graficznym Continuum Andrzeja 
Kuczmińskiego. Jedną ze swych grafik uczynił Kuczmii1ski początkiem 
ciągu utworów, które powstawały przez powiększenie fragmentu po
przedniej odbitki o stałą, niezmienną wartość. Początkowy układ kom
pozycyjny ulega zakłóceniu, po czym wyłania siq nowy układ, już nie
zależny od autora . .Jeden z elementów czarnych na białym tle zaczynJ. 
nagle dominować i stopniowo wypełniać biel do czerni, by znów niespo-
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dz.iewanic cofać sic; do b1cl1. Kompozycja stanowi wypadko,.vą przypad
ku i porządkującego działania twórcy. Działanie Kuczmińskiego. ujawni
ło ukrytq energiG mater~ii i ograniczyło proces twórczy do roli mccha-
niczncgo _IX)Wtórzcnia raz podjqtcgo dz,ialania. 

Czynność, czqsto mechanicz.na, jest istotą prnc Witosława Czerwon
ki. Gcncraln,1 zasadą jego twórczo.~ci jest multiplikowanie, wielokrotne 
eksploatowanie lego sunH·go pomysłu. H,ola artysty ~prowadza się do od
krycw i wskaz.mia sytuacj.i, która może być kontynuowana praktycznie 
przez każdego. Hozpoz1wwalne reguły systemu dążą do zamknięcia lub 
niesk011czoncj kontynuucJi. Działalność artysty sprowadza. siq do ,vyko
nania gestu otwicrajw·ego możliwość całej serii. Czasem wystarczy tylko 
sytuacja wyjściowa, gdyż dalszy jeJ ciąg jest niewyczerpalny. Kiedy 
indziej system zamyka si~ w określonej liczbie możliwości i w nich się 
spełnia. 

Nim jednak doszedł Czerwonka do swych mechanicznych serii, na 
początku lat siedemdziesiątych malował jeszcze olJrazy. Były to pejzaże, 
w których łączył przestrzeń naturalną z iluwryczną. Relacje między 
przestrzeniami analizował stałą obecnością tyczki mierniczej sytuowa
nej bliżej, dalej, w różnych układach geometrycznych. Wyczerpawszy 
możliwości cyklu, zastąpił malowany obraz naturalnym pejzażem. Tycz
ki z przestrzeni iluzyjnej wyprowadził w przestrzeń rzeczywistą. Malu
wane na przezroczystej szybie lub jako niezależne znaki przestrzenne, 
wbijane w ziemię, ustanawiały relacje między sobą i zależności od pers
pektywy- Te i inne doświadczenia, jak choćby ze sznurkiem rozciąga
nym na trawie i fotografowanym pod różnym kątem, przypominały me
todę Holendra Jana Dibbetsa, który wyznaczając sznurkiem geometrycz-
ne figury na trawie wykazywał, że znaki te mogą być niezależne od 
praw perspektywy. Prace jego wskazywały na relatywizm percepcji, 
~tóra najpełniej ujawnia się w ciągłości i wielokrotności oglądów. Były 
to próby, podejmowane także przez innych na wiele sposobów, podwa
żające wiarygodność obiektywizmu fotograf ii. 

Czerwonka jadc1c pociągiem wykonywał zdjęda drutów telegraficz
nych. Po wywołaniu Iilmu okazało się, że poszczególnych kadrów nie 
można na siebie nałożyć. Linie drut<')w nic pokrywały się. Dało to po-
czątek serii o nieograniczonych możliwościach manipulacji kadrami fil
mu, zestawianymi według zasady - pierwsza klatka z każdą pozostałq. 
Pocięta później na dziewięć elementów fotografia dawała znowu dalsze 
możliwości montażu. Efekt miał wyraz graficzny, choć zrealizowany 
środkami pozagraficznymi. Materiałem wyjśeiowym był znaleziony, nie
oryginalny obraz gotowy. Działania artysty miały charakter bezosobo
wy, mechaniczny. Według tej samej metody montowane były obrazy 
z poszczególnych segmentów fotografii chodnika ułożonego z płyt. Nie
spodziewaną ekspresję dawało zaburzenie naturalnej perspektywy. 

Czenvonka nie jest 7,aintercsownny autorstwem ani stylistyczną roz-
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poznawalnością własnego produktu. Chce IJyc tylko medium poddającym 

si~ mechanizmom rcpdycji. Nowa jakość rodz,i sil~ czt.;sto z bll;'dU. Udo

kumentował to szcrcgil'm doświadczl'ii polegających na kopiowaniu w 

nieskoi1czoność własnego portretu. Kopiować mogli także inni. Efekt, 

jaki osiągnął, był bliski eksperymentowi Kuczmińskiego. Kopiowane 

ręcznie przez kalkę kolejne wersje portretu ujawniały postępujące de

formacje. Obraz stopniowo ulegał rozkładowi. Kreska traciła ciągłość, 

zaczęły się pojawiać niezamierzone, ekspresywne wartości. Rysunek za

czynał rządzić ręką kopisty. 
Pod koniec lat siedemdziesiątych wrócił Czerwonka na chwilq do 

malowania, ale kontynuując poprzednie myślenie. Obrazy demonstro

wały, że są tylko płaszczyznami pokrytymi farbą i niczym więcej. Seria 

znowu miała charakter systemowy. Kwadratowe pola barw podstawowej 

triady poszerzonej o biel i czerń ulegały przemieszczeniu według obra

nego porządku alfabctyczmego. Decydowała nazwa barwy w kHku wer

sjach językowych i kolejność alfabetyczna pierwszej litery nazwy. Ta 

lingwistyczna seria wyczerpała jak na razie malarstwo Czerwonki, który 

odrzucając ostatecznie chromatykę, przeszedł do czerni i bieli. Ogram

czając działania do tuszu na papierze, zaciera granice między malar7 
stwem, grafiką i kaligrafią. 

Czerwonka - niewolnik seryjności z wyboru - zdaje się demon

strować relatywistyczną postawę wobec życia i sztuki. Jego doświadcze

nia zanegowały status artysty żywiołowego, mającego talent, i umiejęt

ności warsztatowe. Dzieło określa jako: ,,Obraz jakikolwiek do kontynua

cji przez kogokolwiek, eksponowany gdziekolwiek pod jakimkolwiek ką· 

tern do pionu i poz,iomu". 

Poglądy jego uległy ewolucji pod wpływem osiąganych wyników. 

Do czasu serii rysunków automatycznych raprezentował pokonccptuali

styczną postawę sięgającq tradycji neopozytywistycznych, według której 

sztuka powinna rządzić s.iq ścisłymi, sprawdzonymi metodami. Stąd w 

jego pracach z tego okresu pojawiło si(: dqżcnic do ezytc·lnych reguł, 

sprawdzalnych w seryjnym działaniu. 

Efekty <lziala11 :1utomatycznych IJ-Odważyly przekonanie, że wynik 

założonego działania może być racjonalnie przcw.idywn1ny. Istnieje bo

wiem coś takiego jak ukryta energia m~terii, którq wystarczy tylko wy

zwolić. Zastanawi<.1JąC siG nad granicami autonomii dzieła, szukał Czer

wonka takich form działania, w których własna rola kreacyjna artysty 

sprowadza siq cło minimum. Twórca w trakcie przedłużonego procesu 

działania przechodzi na pozycję obserwatora uczestniczącego w wyzwa

laniu zjawiska, które uruchomił wprawdzie, ale jego dalsze kształtowa

nie nie zależy już od jego decyzji. On sam może podjąć co najwyżej 

dL'cyzję kontynuowania lub zaniechania dalszych działań. Po wstqpnym 

wyborze materiału i sposobu manipulacji, dalszy etap postępowania cha

rakteryzuje się pełnym automatyznwm. Istni('j<:~ tylko racjonalny mcch1-
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nizm, ale efekt przestaje być racjonalny. A w ogóle efekt jako obiekt 
sztuki nie ma znaczenia dla Czerwonki. Interesuje go raczej stawianie 
pytań na gruncie sztuki i uzyskiwanie odpowiedzi. 

Metodyczne działanie, wynikające z chłodnej kalkulacji, stanowiło 

istotny wątek w twórczości Jerzego Ostro górskiego. Choć nie dopro
wadziło ono do likwidacji obrazu-obiektu, to jednak postawiło Ostrogór
skiego w sytuacji granicznej, wymagającej decyzji co do dalszego sposo
bu kontynuowania twórczości. Wyciągnął on konsekwencje z fotogra
ficznej zasady multiplikacji doprowadzającej fotografowany obiekt do 
rozbicia. Zasadę tę zastosował w malarstwie na portrecie kadrowanym 
jak przy użyciu aparatu fotograficznego. Obraz rozpadał się na szereg 
klatek ujmujących twarz, czy tylko jej zwielokrotnione fragmenty aż do 
zaniku obrazu w ogóle. I tak postępująca redukcja materialnego obiektu, 
jakim był portret, doprowadziła do rozwiązań konceptualnych, gdzie 
obraz malowany został zastąpiony słowem, materialny obiekt poj~cierr., 
portret podpisem: ,,On" czy „Ona". Konceptualny efekt nie wynikał 

z przy jętej a priori postawy negującej potrzebę realizacji dzieła, a le był 
konsekwencją przyjętej zasady manipulacji obrazem wyjściowym. W in
nej serii tego cyklu doświadczeń pojawiły się obrazy zakończone lustra
mi, które zastępowały podpis. Odbiorca dopełniał swoim odbiciem seric;,, 
stając się niejako obiektem sztuki i jednocześnie współtwórcą dziel:=t, 
powstającego wciąż od nowa z pojawieniem się każdego nowego odbicia. 
Wyczerpawszy możliwości dalszej kontynuacji cyklu, powrócił Ostro
górski do obrazu, zachowując jfdnak ślady poprzedniego doświadczenja, 
choćby w przywołaniu cytatów z minionej twórczości, a także w świa
domym osłabianiu funkcji skończoności dzieła w samej je-go strukturze, 
ujawniajqcej pro<'<~sy budowania i niszczenia. Płótno staje siG swoi<-;tym 
notatnikiem zapisującym ślady działań aktualnych i minionych. Malo
wanie obrć.lzu na obrazie, przemieszanie w jednym obrazie różnych sty
listyk, wszelkich dostt;pnych ś1 odków wydajP sii-~ 1113n i f estacjq prze ko-· 
nania, że obraz nic jest przedmiotem trwałym. Ulega nieustannej dczak
tual1zacji, tak jak przemijają chwilowe działania twórcze i emocje, dla 
ktorych wyrnżenia istnieją formy równie nietrwale. Ostrogór::;~d nic przc-
kazujc skończonego dzieła, ale proces jego powstawania. 

Na pograniczach rzeźby, malarstwa, fotografii i grafiki sytuuje sil~ 
twórczość Adama IIarasa, poszukującego uniwersalnego języka sztuki, 
dążącego do przełamania Jednostkowej ekspresji dzieła. Zacz~ło się 11·1 

początku lat siedemdziesiątych od radykalnego zerwania z malarstwem 
sztalugowym, które miało u niego wszelkie cechy emocjonalnej ekspre
syjności. Poza ramą obrazu zaczął Haras konstruować przestrzenne obie
kty, których podstawowym modułem był walec cięty zawsze pod kątem 
45° i zestawiany zawsze pod kątem pro~tym. Rygorystyczna zasada mo
dularności i repetycji określonych jednostek odróżniała te kompozycje od 
dowolności kształtów w rzeźbie. Kojarzyły się rączej z ekQnomiką form 
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przemysłowych. Bliższe jednak były idei minimal-artu, niż organizacji 

form przestrzennych znanych z doświadczeń elbląskich. 
Wizualność tych kompozycji, pozbawionych literackich skojarzeń, 

odwo}lywała się do własnej neutralnej organizacji, w której przekształca

nie uwzględniające element światła i ruchu było podstawowym czynni

kiem budowy. Formuła ciągłości w przestrzeni otwierała przed widzami 

labirynt segmentowych kompozycji bryły zamkniętej w bryle, przepla

tających się układów pozytywowych i negatywowych, nie do ogarnięcia 

jednym rzutem oka, jak to było możliwe przy klasycznej zamkniętej 

formie rzeźbiarskiej. Rozwijały się one linearnie lub zamykały w kole, 

aktywizując otaczające powietrze kulistymi czy falistymi prześwitami na 

przemian z formami pełnymi, zamkniętymi. Stosunki przestrzenne 

i światło określały zachowanie i sposób istnienia obiektu. 

Po spełnieniu różnorodnych możliwości łączeń ciętych fragmentów 

walca, około roku 1975, zaczyna się cykl kompozycji reliefowych jako 

wypadkowa dalszych manipulacji tego samego modułu, tym razem w 

dwuwymiarowej powierzchni wzbogaconej o elementarny kolor. Rytmi

zowane układy form wklęsłych i wypukłych dawały iluzję ruchu i prze

strzenności. Mimo swych rygorystycznych zasad budowy, nie były te 

prace pozbawione wyrafinowanych efektów optycznych. 

W dalszym etapie poszukiwań Harasa, drążącego nieustannie zjawi

sko przekształceń w oparciu o zasadę powtórzenia tego samego moduht, 

pojawia się nowe medium, a mianowicie fotografia. Fotografia użyta w 

dwu funkcjach: jako obiektywny materiał rejestrujący rzeczywistośt 

i jako przezroczyste medium sztuki, pozwalała pozbawić materialny 

obiekt cech realnej fizyczności i przenieść go w sfen~ myślenia abstrak

cyjnego. Ten sam obiekt przestrzenny przeniesiony za pomocą kamery 

fotograficznej w dwuwymiarową powierzchnię ujawniał nowe wartości. 

Każda z przestrzeni zmuszała do uległości własnym prawom i własnym 

środkom wyrazu, dajqc w efekcie przekształcenia obiektu wynikające 

z charakteru odmiennych tworzyw. Wzrastające formy przestrzenne 

(w które wpisana była anegdota o wzrastaniu przyrody) sfotografowane 

w widoku czołowym stały siq płaskim graficznym wykresem zapisują

cym wszystkie fazy wzrostu jednocześnie. Nazwał je Haras Układem 

z pamięcią. Przekaz fotograficzny uzupełniał układ przestrzenny. W in

nym wypadku materiał fotograficzny jako obiektywny zapis pejzażu na

turalnego nanoszony był na formy przestrzenne, dając ,,kłamane" iluzje 

przestrzenne. 

Około roku 1976 na wypukłej formie pojawił siq portret malowany 

w konwencji realistycznej. Dal on początek serii port.retów wielokrot·

nych. Sfotografowany centralnie oraz z innych punktów wypukłości, ule

gał kolejnym przekształceniom w zależności od kąta widzenia obiekty

wu. Uzyskany w ten sposób materiał pr.zeniesiony został na płótno foto

?raficzne, gdzie podlegał dalszym manipulacjom przez wielokrotne na-
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kładanie na siebie już zdeformowanego obrazu. Początkowe przekształ
cenia dokonywane na materiale fotograficznym zaczynajq być wypit!rane 
przez elementy graficzne nakbdane n:.i siebie według lcJ s;:rn1cj z~sady. 
Działania te przypominaj<1 eksperyment Kuczrni1\skicgo (Cunt~nuinn) 
i wielokrotne kopiowanie Czerwonki. Haras uzyskał jednak większą uni
wersalność, obserwując zjawisko anamorfizmu w przestrzeniach przyna
leżnych różnym dyscyplinom sztuki. Tq sam;_i mctodq uzyskania prze
kształceń zastosował także na abstrakcyjnych obiektach przestrzennych. 
Otrzymany wy,nik przeniósł na plaski obraz, nakladaj~1c na realistyczny 
pejzaż zdeformowane formy przestrzenne. W efekcie metodycznych, me
chanicznych działań powstała surrealna, ekspresywna wizja świata, przy
należna jak dotąd sferze działań emocjonalnych. 

Systemowa, logiczna kontynuacja wątku nałożeń doprowadziła Ifa
rasa do subtrakcji w malarstwie - nakładając na siebie kolory o ce
chach transparentnych, otrzymywał jako wypadkową nowe barwy. Dało 
to kolejny cykl kompozycji malarskich, opartych o zasadę subtraktyw
nego mieszania ba,rwników przezroczystych. 

Ifaras świadomie unika określania efektów swych poszukiwań jako 
,,dzieł sztuki". Nazywa je raczej obiektami', odbierając im autonomic2my, 
zindywidualizowany byt. Sam przyjmuje postawę badacza penetrująceg·1 
możliwości i mechanizm przekształceń jako główny i podstawowy czyn
nik budowy „obiektu artystycznego". Rygorystycznie stosowana metod:1 
serii i powtórzeń tego samego modułu służyła podporządkowaniu i bud0-
waniu relacji przestrzennych, warunkujących istnienie form. Laborato
ryjne, pozbawione osobowych cech działania nie eliminowały jednak in
tuicji i przypadku oraz powiązania efektu z doznaniami estetycznymi. 

Większość omówionych prac IIarusa, Czerwonki i Ostrogórskicgo 
z lat siedemdziesiątych była prezentowana w galerii „Out" na wystawie 
pod hasłem Systemy. Właśnie systemowośĆ'. działań rozwijana w seryj
ności prezentowanych prac stanowiła ich wsp{>l.ną cech<;. Galerie „Out" 
i „GN" były na terenie Uda1'tska jedynymi galeriami o charakterze labo
ratoryjnym, jakich powstawało wtedy w Polsce wiele. Były one żywym 
m1eJsccm dyskusji, eksperymentów i zespołowych działaó łączących 
praktykę artystycznq z tcoriq sztuki. Fakt pow~tnnfa tych galc,ri,i w 
Gdańsku miał duże znaczenie db kształtowania :-;i1: samoświadomości 
artystycznych już przez samc1 konieczność konfrontacji siebie i własnej 
postawy twórczej z innymi zjnwiskami w sztuce, a także zmuszał d~l 
sformułowania choćby na własny , użytek podstaw motywacyjnych. Zresz
tą twórcy galerii „Out" prowokowali kolegów do samorefleksji, zapra
szając do udziału w wysitawie Dzieło i komentarz. Spotkały się tam rea
lizacje utrzymane w różnych konwencjach i stylistykach. Szkoda, że nie 
ma w Gdańsku miejsca na specjalistyczną galcri~, ,gdzie mogłyby odby
wać się prezentacje niekonwencjonalne, wychodzące poza formy trady
cyjnych ekspozycji galerii istniPjqcych w Gda1'1sku. 
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A skoro już o gi:.llcriach mowa, warto wspommec o jeszcze jednej, 

powolaneJ na przekór wszystkim innym. Była to Galeria Nieistniejąca 

„NI E" z adresem: ,,Bydgoszcz - Szosa Gda11sko.". Powołał Jq Ano.stazy 

Wiśniewski w roku 1970, kiedy do Polski docierały pierwsze wieści 

o rodzącej się na świecie „sztuce poczty". Galeria Nieisitniejąca drogą 

pocztowych druków zawiadamiała o wystawach, które się nigdy :nie 

odb(:dc1 i prosiła o „osobiste niestawienie się". Wkrótce Nieistniejąca Gn-

lcria „NIE" przckszta lcib si(~ w Ga lcriq „Tok", kfora ironizujqc aprn

bowala wszystkie zjawiska w sztuce i poddawała się usypiającemu samo

uwielbieniu. Galerią Nieistniejącą kontynuował Wiśniewski nurt konte

stacji konceptualnej. 

Z Galerią Nieistniejącą współpracował Leszek Przyjemski z Gdo.ń

ska- Uprawiał on sztukG poczty, dając uporczywie znać o swoim istnie

niu, choć zniknął z sal wystawowych. Zawiadamiał na przykład, że za- ; 

pomniał, co chciałby powicdz,ieć, napisać, namalować lub informował 

o pokazie zamkniqtym dla Anastazego Wiśniewskiego swojego „ma.lar -

stwa marginesu pamięci", aż wreszcie wydał komunikat, że ostatni _ obraz 

zatarł mu się w pamięci w grudniu 1970 roku. Kontestatorskie dzialani1 

Leszka Przyjemskiego wiele łączy z przejawami sztuki konceptualnej. 

Rezygnuje dobrowolnie ze statusu artysty, a malarstwo spycha na „mar

gines pamięci". Jego totalny bunt skiorowany był nie tylko przeciwko 

wszelkim konwencjom estetycznym, ale przeoiw skodyfikowanćmu życiu 

człowieka w ogóle, a także przeciw nadużywaniu sloganów, haseł, sym

boli. Romantycznym przejawem tego buntu była ucieczka w sen, cho,r.o

hG psychiczną, aranżacja własnego życia w sferze wyimaginowanego 

świata, gdzie bezdomność je.st podstawowym aitrybutem ,istnienia. Zapiski 

z Hotelu Sen są tego potwierdzeniem. Ilotcl jest miejscem anonimowym 

i tymczasowym, a i sny w nim nic mają charakteru indywidualnego. 

\Vdz,icra si<~ w nic sloganowa rzeczywistość opatrzona biurowymi pie

czątkami. Zapiski są numerowanymi s;prawozdaniami ze snc')w. Wypo

wiedzi przyhicrajq pa,;;iiszow,1 fonrn~ zbiurokratyzowanego jc;zyko.. Są t.0 

zarządzenia, komunilrnty, odczyty, wykresy. Mimo .ironizującej postawy 

pełnej dystansu do wszystkiego i si0bic~ ;-;amc.go, wyczuwa siq drama

tyczne rozdn rcic osobowości . .T cdyny poważny tekst rozesłany to: ,,omi

jaj Ga1cril' istnicjqcc, NiC'isitniejqc<-, Foksal i Awangard<;, Pscudoawan

gardq, Artystów wolnych i innych ... omijaj wszystko, co zn_grażG Tobi0.. 

:Zoi-zystaj ze ścicżok zdrowia". 

Koilcząc przykładem ekstremalnej, kontestującej postawy, nic nale

ży wyciągać negatywnych wniosków co do przyszłości sztuki, zwłaszcza 

że mimo tych destrukcyjnych działań w obrębie sztuki, :n:ie stworzon;) 

nowych kategorii estetycznych, a twórczości artystycznej nic wyrwano 
z obszaru sztuki. Białe płótno naciągniqtc na blejtram nadal kusi mala

rzy nwżliwościnmi nicoczckiwnnych spclnic1'i artystycznych. 



Tadeusz Rogowicz 

DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT GDAŃSKIEGO ' TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ SZTUKI 

Sekcja Miłośników Fotografiki 

Powołana w październiku 1958 roku z m1eJsca zadziwiła rozmachem 
• planów, ambicjami, przebojowością. Sekcji „liderował" znakomity orga-

nizator i animator działań skutecznych - artysta fotografik Maksymilian 
Jankowski, który swoim zaangaźowaniern i pasją potrafił zarazić innych 
pracą na rzecz popularyzowania osiągniqć twórczych tej dziedziny sztu
ki. Dzięki jego wysiłkom Gdańsk wkrótce stal się jednym z najprężniej
szych centrów fotogrc1fiki w kraju, walczących o nc1leżyte miejsce dla 
fotografii wśród tradycyjnie pojmowanych dziedzin sztuki. 

Siłami samej tylko Sekcji nie udałoby się tego dokonać. Nawiąz3-

no więc ścisłą współpracę z Zarządem Okręgu Związku Polskich Arty
stów Fotografików, ustalając wspólny program dziahmia zmierzający w 
dwóch kierunkach. Pierwszy - to populnryzacja dotychczasowych osiąg
nięć artystycznych fotografiki poprzez organizowanie wystaw, kon
kursów itp.; drugi - to podnoszenie na wyższy poziom moż

liwości w<.1.rsztatowych fotografików poprzez organizowanie kursów, 
spotkań autorskich, prelekcji, warsztatów twórczych itp. Początki nie 
Uyly łatwe: brak podn~czników, odpowiedniego sprzqtu i pomieszczenla 
na laboratorium nie pozwalały na rozwini~cic masowego szkolenia am;1-
torów fotografowania. Przeszkody te nic znicchGciły jednak działaczy 

Sekcji, a jedynie ograniczyły ich możliwości organizacyjne do przepro-
wadzenia tylko dwóch kursów, po trzydzieści godzin wykładów i ćwi

czeń każdy, które odbyły siq od lutego do czerwca 1959 rnku i przeszko
liły 96 fotoamatorów. W tym samym roku zorgc1nizowano również szko
lenie dla zaawansowanych fotografików i przygotowano wystawę dorob-
ku artystycznego gdar1skich fotografików. Niezbyt wiele. Ale początki są 
zawsze trudne. Zdobyte doświadczenia zaowocowały w nastqpnych la
tach, już bowiem w 1961 roku Sekcja organizuje piqć wystaw, z których 
największym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła siq wystawa foto
grafiii jugosłowiańskiej i wystawa Janusza Uklejewskicgo Dziś na Mo
rzu Śródziemnym. Rok 1962 przyniósł dalszy postęp w działalnośoi Sek
cji: zorganizowano dwa kursy dla fotografików zaawansowanych, kon
kurs i dziesięć wystaw fotograficznych. Najważniejszym jednak wyda-

202 



rzeniem tego roku, była wystawa-konkurs I Salon Fotografiki Polski 
Północnej „Złocisty Jantar", a także uzyskanie akceptacji na organizację 
międzynarodowej imprezy prezentującej dorobek fotografii artystycznej 
krajów nadbałtyckich. W latach 1963-1983 Sekcja Miłośników Fotogra
fiki współpracując ściśle z ZPAF organizowała wiele różnorodnych im
prez, z których korzystać mogli wszyscy interesujący się fotografiką. 

Zorganizowana w ten sposób praca Sekcji objęła swym zasięgiem teren 
ziem Polski Północnej oraz ·kraje leżące nud Bałtykiem. Przygotowano 
w tym czasie kilkadziesiąt wystaw fotograficznych, które były ekspo
nowane w ponad pięćdziesięciu miejscach i miejscowościach. 

Z licznych wystaw indywidualnych prezentujących twórczość foto
grafików polskich i zagranicznych na szczególne podkreśleni8 ze wzglE:
dów artystycznych należą: Stocznia irn. Komuny Paryskiej Bolesławy 

i Edmunda Zdanowskich, Siutthof 1965 Mariana Murmana, Impresje ba

leton-e Tadeusza Linka, Jeden dzie/i w Starej Kiszewie Mariana Mur
mana, Igrzyska Tercjana Multaniaka, Aktorzy i moda lat trzydziestych 

Benedykta Jerze go Do rysa, 40 lat t 1córczo.fri foto graf ic:znej Maksymilia

na Jankowskiego, fotografiki Tadasa Kluczinskasa z Kowna, Gunan 
Bind~ z Lotwy, Mariana Schmidta z USA, Takuya Tsukahara z Japonii, 
Denisa Niedzgorskiego z Francji. 

Spośród wystaw zbiorowych, ogólnopolskich i zagranicznych, szcze
gólne zainteresowanie zwiedzających wzbudziły ekspozycje: Czlou'iek w 
Polsce Ludowej, Sport i turystyka, Gdańsk i morze, fotografia szwedzka, 
I Triennale Fotografiki Marynistycznej oraz Plener gdmiski. 

Inną formą działalności Sekcji, ugruntowującą auto.rytet fotografii 
polskiej w kraju i zagranicą były Gdańskie Wieczory Twórczości Foto
graficznej, których w tych latach zorganizowano w sumie sto. Treści4 

,, wieczorów'' były prelekcje z dziedziny historii, estetyki i filozofii sztuki , 
fotograficznej. Organizowano również „wieczory" poświqcone twórczości 
fotograficznej .fana Bułhaka, Tadeusza Wanskicgo, Yousufa a Krsha or::iz 
wieczory autorskie, na których czołowi fotograficy polscy prezentowali 
swoje osiągnięcia artystyczne i warsztatowe. Nie zapomniano również 

o prezentacji twórczości fotograficznej i kulturze krajów uczestniczących 
w Biennale Fotografiki Krajów Bałtyckich. 

W roku 1962 Sekcja Miłośników Fotografiki liczyła 29:3 członków, 

a jej dzialalnościćl kierował trzyosobowy zarząd: Maksyrnilian Jankow
ski - przewodniczący, Zygmunt Wrześniowski i Janusz Rydzewski -
członkowie. Maksymilian .Jankowski kierował pracami Sekcji do 15 maja 
1974 roku, do chwili, kiedy nagła choroba przerwała jego twórczość 

i działalność społeczną, wyróżnioną szeregiem nagród i odznaczeó., mie
dzy innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznakq 
1 OOO-lecia Paó.stwa Polskiego, odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej", 
międzynarodowym odznaczeniem Honoraire Excellence FIAP i honoro
wym członkostwem Związku Polskich Artystów Fotografików. Zmarł 
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22 czerwca 1974 roku, pochowany został na Contralnym Cmentarzu --
Srebrzysko we Wrzeszczu w Alei Zasłużonych. Śmierć: ta zabrała czło
wieka wielkiego formatu, nieocenionego dla polskiego i mi½dzynarodo
wego ruchu fotograficzrn!go. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 
straciło natomiast swego najbardziej lojalnego i bezinteresownego dzia
łacza. Śmierć ta przerwała realizację ·rozpoczętych przez niego zamie·
r7,eń, które określił na Walnym Zgronrndzeniu GTSP w dniu 25 wrzcśni_l 
1966 roku, mówiqc mi(;dzy innymi 

na dzicl.lalność organizacyjrn1 Sekcji skladajc.1 się dwie podstawowe imprezy: jed
nocząca wokół Gdaóska fotografików zamieszkałych na ziemiach Polski Północn('j 
irnipreza „Złocisty Jantar" i jcdnocz4ce wokół Gdc1ńska fotografików zamieszkałych 
w basenie Morza Bałtyckiego Biennale Fotografiki. Krajów Bałtyckich. Nasze stc1-
rania w przyszłości pójdą w kierunku powołania Muzeum Fotografiki, zwi4zanegr> 
z historią Gdańska, jego odbudową i rozbudoWi:1, rozwojem społeczno-ekonomicz
nym i kulturą zarówno miasta, jak i ziemi gdaóskiej, powołania wydziału foto
grafiki przy jednej z wyższych uczelni oraz wydanie albumu fotograficzneg~1 
o Gdailsku. 

Od 15 maja 1974 roku do 10 grudnia 1976 roku dz.iałalnośoią Sekcji 
kierował Stefan Figlarowicz, natomiast od 10 grudnia 1976 - Witold 
WGgrzyn. 

W 1974 roku GTPS wspólnie z ZO ZPAF powołało Społeczne Stu
dium Fotografiki działające do końca 1977 roku. Celem Studium było 
zapoznanie jego słuchaczy z historią oraz współczesnymi problemami kul
tury, kształcenie wrażliwości i umiejqtności obserwacji życin, pomoc -N 

znalezieniu właSinej drogi twórczej, uświadamianie celu twórczych poszu
kiwaii oraz określenie społecznej funkcji różnych kierunków fotografii. 
Na program Studium składnły siq wykłady, konsultacje indywidualne, 
wykonywanie obowi<1zkowych z0dar'l oraz pokazy prar słuchaczy i ich 
omnwianie. 

W 1975 roku Sekcja zorgnnizowała z okazji otwarcia wystawy I Sa
lonu Fotograf ii Polskiej „Złocisty Jan tar 7 4" ogólnopolskie. sympozjum 
Funkc;ja fotografii w nov.1oc::esnym, społeczeństu:ie oraz ogólnopolski ple
ner fotograficzny na temat zabytków Gdańska, Portu Północnego i bu
dowy nowego osiedla mieszlrnniowego Za:-ipa w Gdańsku. Szczególnym 
powodzeniem wśn'>d plc1wrowicz{1w cieszył sic; wówczas Port Północny. 
,,Nie mn chyba jednego centymetra na terPnie Portu Północnego - po
wiedział ktoś słusznie - którego nie uwieczniono jeszcze obiektywemi'. 
Kif'cly 21 grndn ia 1970 roku wrzucono do morza pierwsze bloki granitu, 
całą polską prasę obiegło zdj~cie chwytaka z kamieniem. Taki był po
czątek, a już 9 stycznia 1973 roku Rada GTPS zaakceptowała założenia 
programowe ogólnopolskiej akcji ku.Lturalnej towarzyszącej budowie po!"
tu. W odpowiedzi na hasło „Port Północny w sztuce" do akcji włączyli 
siq plastycy, muzycy, literaci, dz,icnnikarze, filmowcy i fotograficy. Pozn 
indywidualnymi wizytami w porcie, Towarzystwo organizownlo również 
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plom·ry i konkursy fotograficzne: og<'>lnopolskq scsjq-plencr Klubu Fo 
togrufii Prasowej SDP, miGd7,ynarodowy pkner fotografików, ogólno-
polski plener fotograficzny dla amatorów, plener dla ucu,stników Salonu 
Fotografii „Złocisty Jantar", og<'>lnopolski k0nkurs fotogrnficzny dla fo
toreporterów, dwuctnpowy ogólnopolski konkurs fotograficzny. W ak
cjach tych wzi~lo udział ponad 250 fotografik<iw z kraju i zagranicy, 
amatorów i twórc<',w profesjonalnych. Ta świadoma interpretacja poko
leniowego zjawiska naclcda pracom nrtystów wartość historycznego do

kumentu, dowodu ludzkich możliwości. 
Największym jednak osiqgniGcicm Sekcji w minionych latach było 

zorganizowanie Salonu Fotografiki Polski Północnej „Złocisty .Jantar'' 
(I - VI), Salonu Fi0tografii Polskiej „Złocisty Jantar" (I i Il) oraz Bien
nale Fotografiki ·Krajów Bałtyckich (I-VII). Pomysł Biennale narodził 
się wiosną 1963 roku i już w czerwcu tego roku rozesłano zaproszenin 
do fotografików Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, ZSHH, NRD i Polski. 
We wrześniu zaś tego samego roku otwarta została wystawa pod hono
rowym protektoratem minis.tra kultury i sztuki i Mi~dzynarodowej. Fe
deracji Sztuki Fotograficznej - FIAP. Nic było to proste, jednak ener
gia i wytrwałość Maksymiliana Jankowskiego miały w tym przedsi~
wzi~ciu znaczący udział. Impreza ta byb systematyczinie o:rganizowana -
co dwa lnta - do 1973 rnku. Po śmierci .Jankowskiiego na<.;tąpiła przer
wa aż do roku 1979, kiedy to zorganizowano VII Biennale Fotografii 
Krajów Bałtyckich - Gdai'1sk 79 wraz z towarzyszącym tej imprezie-; 
miqdzynarodowym plenerem z udziałem fotografików z Danii, Norwegii, 
RFN, ZSRR, Finlandii, NRD, Szwecj,i i Polski. 

Pierwszy Salon Fotografiki Polski Północnej „Złocisty Jantar" od-
był się w 1962 roku, jego inicjatorem i organizatorem był Maksymilian 
Jankowski. Salony były organizowane co dwa lata i pomyślane jako ar-· 
tystyczna rywalizacja fotografików - członków ZPAF, zamieszkałych 

w północnych województwach Polsk,i. Ekspozycje Salonu wzbogacane 
byJy dodatkowo pokazem prac dwc'ich zaproszonych z terenu kraju wy
bitnych fotografików oraz pokazem prac goszczonego fotografika z za· 
granicy. Główna nagroda Salonu - ,,Złocisty Jantar" była każdorazowo 
fundowana przez GTPS i jej lnure:1tcm byli: Janusz Uklcjewski .z Gdy
ni ( 1962), Maksymilian ,Jankowski z Gda11.ska ( 1964), Jan Kiepuszcwski 
z Bydgoszczy (1966), Jerzy Wardak z Torunia (1968), Tercjan Iv1u1taniak 
z Gdańska ( 1970), Jan ina Gardzielewska z Torunia (1972). 

W 1974 roku na.stqpilo przekształcenie Salonu Fotografiki Polski 
Północnej „Złocisty Jantar" w imprezę ogólnopohiką o nazw,ie Salon Fo
tog.rafii Polskiej „Złocisty Jantar". Nowa formula imprezy wyraziła się 

w zmienionych założeniach programowych: inspirowano i promowano 
prace ukazujące problemy środJwiska naturalnego wobec zmieniających 
siq warunków cywilizacyjnych wspc'Jłczcs.ncgo sµolccze1istwa. Salon stal 
siq okazjq do osobi:-:,tych wypowiedzi, indywidualnych interpretacji i emo-
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cjonalnego zaangażowania całego środowiska fotografików Polski (amato
rów i profesjonalistów). Ta nowa w formule impreza (o bardzo szerokim 
programie), zawierała trzy odrębne konkursy: Fotograf iu móici - pre
zentacja artystycznej dokumentacji „czasu, w którym żyjemy" (czło
wiek - praca - środowisko); Inny ohraz fo,iata - fotografia szukając~ 
podmiotowego obrazu świata (człowiek - przedmiot - czas - zdarz1:
nie), prezentująca nowe możliwości technologiczne sztuki fotograficznej; 
Czas zatrzynwny - miniatury literackie, eseje, krótkie rozprawy filozo
ficzne związane z problemem widzenia, obserwacji i rejestracji fotogra
ficznej. Do udziału w powyższych konkursach zgłoszono ponad 500 prac, 
a wystawa pokonkursowa odbyła się w 1975 roku w salonach BWA w 
Sopocie. Kolejny II Salon Fotografii Polski „Złocisty Jantar 1977" po
szerzony został o dodatkowy konkurs pod nazwą Fot.ografiu użytkoir-:l 

i został zorganizowany z jednorocznym „poślizgiem". Wpłynęło 1856 prac 
od 236 autorów. Impreza uznana została przez krytykę fotograficzną z1 
najważniejsze wydarzenie roku 1977 w dziedzinie fotografiki. 

W okre~;ie '.!5-lecia działalności Towarzystwa Se:kcJa :VTiłuśników Fo
r,ografiki w zn'1cznyrn ~topniu przyczyniła się do :ego, '?!! Gda11sk stal 1Ht.;_ 

i pozostał n:ij pow:tz.;-iiejszym ośrodkiem fotografil~: :.1ttystycznej w kra.lU 
: liczącym siq ośroclk1em upowszechniania sztuki fotogntf icznE:J w Cnro
pie 

Sekcja Miłośników Literatury 

Sekcja rozpoczęła działalność pod koniec 1958 roku, grupując kilku
osobowe gr0no młodych literatów, recytatorów i miłośników dobrej 
.książki. Kierował wówczas działalnością Sekcji Bolesław Fac, członek 

gda(skiej grupy poetyckiej „Szkoła grafomanów", z której wyszło wielu 
znanycb poetów. Już sam skład osobowy Sekcji narzucił główne kierunki 
jej uw1łalności. Powstało kółko recytatorów, prowadzące warsztatowe 
zajęcia kształcące dykcję. Powstał klub miłośników dobrej książki, orga
nizujący publiczne dyskusje o literaturze i nowościach wydawniczych. 
Młodzi literaci organizowali spotkania poetyckie i dyskusje \Varsztato\.ve. 
Sekcja _nie tylko popularyzowała literaturę, ale i w sposób konkretny 
wspierała t :vurczość pisarską, przygotowując wspólnie z Wydziałem Kul
tury "\VHN kon!rnrs literacki dla pisarzy w trzech działach: [Jro,y, poezji 
i reportażu. i.Vyniki tego konkursu ogłoszono podczas pierv:szych Dni 
Gdai'lska w if-159 roku. Sekcja w poszukiwaniu nowych możliwości od
dzia.lywania społecznego nawiązała współprace: z Wojewódz~~:rr, Zarzą

dem Bibliotek, który udostępnił swoje placówki biblioteczne do prowa
dzenia działalności popularyzującej twórczość literacką - .stały się wif;c 
one terenowymi punktami działania Sc•kcji, która IX)d koniec maja 19~J 
rokn liczyb już 47 członków. Skromne .środki finansow e nie pozwalały 
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na rozwinięcie szerszej działalności, chociaż aktyw Sekcji przejawiał wie
le zapału i dysponował ciekawymi pomysłami, które pragnął zrealizować. 
Kłopoty te zrodziły zwątpienie i zniechqcenie, czego wynikiem była rezy
gnacja z dniem 1 listopada 1960 roku Bolesława Faen z funkcji prze

wodniczącego Sekcji. 

Na Walnym Zgromadzeniu spruwozdawczo-wyborczym Towarzystwa, 
odbytym w dniu 24 marca 1963 roku, wywiązała się gorąca dyskusja, 
którą podjęli młodzi literaci. Najostrzej sformułował swoje zarzuty Mie
czysław Czychowski, młody poeta i malarz, którego wystąpienie można 
by zreasumować następująco „brak jakiejkolwiek opieki nad młodymi 
artystami, brak z.rozumienia dla ich działalności oraz celowe - zdaniem 
dyskutanta - unieszkodliwianie wybitnych jednostek młodzieży arty
stycznej". I chociaż tradycyjnie tak już bywa, że młodzi twórcy w po
czątkach swojej kariery artystyczne] nie mają drogi usłanej różami, to 
głosy te nie powinny były pozostclć bez _odpowiedzi, a odpowiedź mogło 

być: zawarta tylko w konkretnych decyzjach, a nie słownych deklara-

cjach. 

Po przeszło dwuletnim marazmie, Sekcja przystąpiła do zdecydowa
nych działań organizacyjnych mających na celu podniesienia jej autory
tetu na forum Towarzystwa. Jej nowy przewodniczący, którym z dniem 

9 kwietnia 1963 roku został Jan Kiedrowski, planował organiz~cję kon
kursu literackiego, spotkań autorskich, pomoc młodym literatom przy 
debiutach książkowych, stypendia. Już 23 lipca 1963 roku na posiedzeniu 
Prezydium Rady Jan Kiedrowski zgłosił propozycję ogłoszenia konkursu 
literackiego i zreferował projekt jego regulaminu. Propozycję przyjęto. 
przyznając na ten cel kwotę 250.000 zł. Powoli krystalizowały się główne 
kierunki działalności Sekcji: upowszechnianie literatury i inspirowanie 
twórczości literackiej. W zakresie upowszechniania literatury rozpoczęto 
działalność od tradycyj,nych form, takich jak spotkania czytelników z au
torami prozy, poezji, dramatu i krytykami literackimi. Przy tym starano 
się o maksymalne uatrakcyjnienie tych imprez, łącząc je z wystawami 
plastycznymi, recytacjami aktorskimi czy spektaklami muzyczno-teatral
nymi. W dalszej kolejności poszerzono program upowszechniania litera
tury o informacyjno-dyskusyjne spotkania czytelników z Wydawnictwem 
Morskim z Gdyni, redakcją miesięcznika „Litery"; dyskutowano również 
z Jerzy Skolimowskim na temat LiteraLHra a film, ze Sławomirem Sic
reckim Czytać czy nie czytać kryminały, czy Januszem Znamierowskim 
o warsztacie pisarza. Spotkania te cieszyły się dużym powodzeniem, 

a niek,tóre z nich gromadziły do dwustu osób (z Janem Parandowskim)! 
Prngram inspiracji twórczej realizowany był w owym czasie między 
innymi poprzez podjqcie starań zmierzających do przyznawania stypen
diów literackich pisarzom Wybrzeża. Starania te zakoó.czyły się powo

dzeniem i Towarzystwo uzyskało fundusz na ten cel z Prezydium WRN. 
Dzit;ki temu Prezydium Hudy (;TPS w dniu 1 fi grudniu 196:l rol~u roz-
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patrzyło przedstawione przez Sekcję wnio:::;ki .stypendialne i przyznało 

pierwsze w historii Towarzystwa stypendia artystyczne. Otrzymali je 
młodzi literaci: Stanisfa w Załuski, Mieczysław Czychowski i .ran Kolano 
(Jan Tctter). Stypendia te były z1naczL1cą zachqtą do pracy twórczej. 

W styczniu HJ64 roku rezygnuje z funkcji przcwouniczące.go Sekcji 
.Tan Kiedrowski w związku z wyjazd.cm na placówkq dyplomatyczną do 
Berlina; po nim funkcjt; tq prze.i~1ł Eugar Milewski - redaktor naczelny 
miesięcznika społeczno-kulturalnego „Litery" - pdn1l ją do 29 listo

pada 1966 roku. 
W okresie jego kadencji Sekcja nacbl organizowała spotkama autor

sk,ie, dyskusje o literaturze i polityce kulturalnej. Do najciekawszych 
należały spotkania z Julianem Stryjkowskim, Edwardem Stachurą, Sta

nisławom Dygatem, Micczysluwcm F. Rakowskim, Hyszardcm Matuszew
skim, Januszem Wilhelmim i Henrykiem Brczą. Ogłoszono rrównicz, 
wspólnie z Domem Książki, Wojewódzką Biblioteką i Klubem „Żak'', 

powszechny plebiscyt czytelniczy na najlepszą książk~ XX-lecia PRL, 

w którym zwyciężyła powieść Jerzego Andrzcjews~icgo Popiół i diament, 

natomiast w plebiscycie na najlepszą książkę o tematyce morskiej -
powieść K.O. Borchardta Znaczy Kapitan. Rozstrzygnięto, w 1965 roku, 

ogólnopolski konkurs na powieść współczesną o Pomorzu Gdańskim, 

a działająca przy Towarzystwie „Kawiarnia poetycka" zaprezentowała 

trzy premiery przedstawień poświęconych poezji Szekspira i wspólczes · 
nej poezji polskiej, w tym także gdańskiej (Bolesław Fac). 

Bardzo interesującą impr~zą była ogólnopolska sesja ,naukowa po
święcona poezji i plastyce, z której część pierwsza p.n. Przestrzeii poezji 

odbyła się w 1965 roku w Elblągu, a część druga - w 1966 roku w 
Gdańsku, z okazji przekazania Sieni Gdahskiej na sicdzibq artystom pla
stykom - z tematem: Pocz1a a plastyka. Na sesji tej referaty progra-
inowe wygłosili Stanisław Lorentz, Władysława .Jaworska, Stefan Mo
rawski, Jerzy Zanoziński, Ignacy Witz, Artur Międzyrzecki, Irena Woj
nar, Grzogmz Białkowski, Witold Wirpsza i Marian Grześczak. Dorobek 
sesji został opublikowany w wydaniu książkowym. 

Od 2~) listopada 19(j6 roku do G listopada 196!) roku przewodniczą

cym Sekcji był Jerzy Surdykowski. W okresie tym, obok wieczorów au-
torskich, Sekcja czynnie uczestniczyła w organizacji II Gda11skich Spot
kań Literackich Polsko-Skandynawskich, ogłosiła kolejne dwa plebiscyty 
czytelnicze o nagrodę „Czerwonej Róży" 1 ogólnopolski konkurs na opo
wiadanie, na który wplyn(:lo 410 prnc. Najwit~kszym jednak powodze
niem wśród miłośników literatury cieszyły siq Gdanskie Czwartki Lite
rackie zainaugurowane w klubie GTPS w l 9G9 roku. Ich oryginalność 
polegała na tym, że przy jednym stoliku zasiadaLi autor i krytyk lite
rncki, a dialog odbywał siq na linii: krytyk - uutor - czytelnik; pozwo
liło to na zrl'dukowanic monologu autora na rzecz debaty. Dzit;ki wpro

wadzeniu do<lo.tkowcgo głosu krytyka, stały sit; k spotkania żywe i cie-
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kawe, co w wyraźny sposób odbiło siG na frekwencji. W spotkaniach tych 
uczestniczyli między innymi: Stanisław Dygat, Andrzej Brycht, Stani
sław Goszczurny, Janusz W. Rosiński, Jan Kolano-Tetter, Zbigniew Ża·

kiewicz, Stanisława Muskat, Stanisław llebanowski, Irena Przewłocka, 

Mieczysław Czychowski, Bolesław Fac, Jan Górce-Rosiński, Czesław Ku
riata, Stanisław Dąbrowski. Natomiast recenzowali ich twórcz.ość Jacek 
Kotlica i Michał Misionny. 

Dużym zainteresowaniem w gdaó.skim środowisku humanistycz
nym cieszyła się również sesja naukowa pt. Gdański maj literacki, na 
której referaty wygłosili: Wacław Sadkowski - Region - środowisko -
- kraj - garść refleksji o prozie pisarzy Wybrzeża i Małgorzata Czer
mió.8ka - Poezja gdańska w okresie 25-lecia (koreferat wygłosił Krzy
sztof Nowicki). Nie obyło się również bez spotkań typu happeningowego; 

przykładem takiej imprezy było spotkanie pootów i rzeźbia,rzy Głos 

i cisza. 

Pod koniec HH:i9 roku Sekcja liczyła 311 członków, a jej zar,ząd re
prezentowany był - od 6 listopada 1969 do 25 kwietnia 1972 roku -
przez Jana Kolano-Teitera, a następnie - od 25 kwietnia 1972 rok~ -

przez Jacka Kotlicę, który funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Człon -· ,. 

kami zarządu w tym okresie byli: Alicja Sosnowska, Tadeusz Skutnik, 
Grzegorz Boros, Bohdan Kubicki i Maria nosner. 

W latach 1970-1977 Sekcja nadal organizowała cieszące .się dużym 
powodzeniem Gdańskie Czwartki Literackie, rozstrzygała coroczne ple
biscyty czytelnicze o nagrodę „Czerwonej Róży". Rozwinięto również 

szeroką współpracę z instytucjami kulturalnymi i zakłuciami pracy w 
propagowaniu twórczości literackiej w klubuch i świetlicach wojewódz
twa gdańskiego. Wynikiem tej współpracy było ponad czterysta spotkań 
w ponad stu klubach i świetlicach, z udziałem kilkudziesit;ciu pisarzy, 
poetów i krytyków literackich z różnych środowisk krnjowych, a także 

zagranicznych (.Jugosławia, HFN, Szwecja, ZSRR). Prawdziwym sukce
sem zako11czył .siG, ogło~zony w 1971 roku przy udziale towarzystw spo
lt:czno-kul turalnych wojewc'iclzt w ,pomorskich, ogólnopolski konkurs 03 

powieść o temu tyce morskiej 1 pomorskiej. J l'go ruzstrzygnit;cic, które 
nast:.wiło w UJ73 roku, przyniosło intc,resujący materiał literacki, a na
grodzone powieści ukazały si~ w Wydawnictwie Morskim w latach póź
niejszych (według jednej z nieb - ,powieści Andrzejt.1 Braun<-1 Próua 

U[Jnia i v._1udy - nakn;cony został film faLularny). 

Kiedy w 1973 roku Gdańskie Towarzystwo J>rzyjaciól Sztuki zwró·
cilo sit; do artysViw z zaproszeniem na Wybrzeże - w Gdańsku budo
wano ,nowy port morski - odpowiedziało ·na ton apel wielu, bardlo 
wielu twórc(1w, reprezentujących różne dziedziny sztuki i wyznających 
różne oricnfacjc artystyczne. Wśród nich nie zabrakło także ludzi pióra. 
Ze społecznego punktu widzenia oryginalność- i dalekowzroczność wy

zwania rzuconego Mtystom polegała na tym, że Towarzystwo do.strze-
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glo niepowtarzainą funkcję sztuki w rejestrowaniu rzeczywisto~ci, która 
bez współudziału twórców byłaby niepelmL Zaangażowanie w realia tJ
warzyszące powstawaniu tej wielkiej inwestycji w poważnym stopniu 
przyczyniło się do podniesienia Portu Północnego do rangi ogólnonaro
dowego symbolu, mobilizującego nie tylko środki techniczne, lecz także 
wyzwalającego ambicje narodowe. Ogłoszony wówczas dwuetapowy ogól
nopolski konkurs na reportaż prasowy tematycznie związany z tą bu
dową przyniósł nadspodziewanie dobry plon, który ukazał się w wyda
niu książkowym. 

Szczególnie bogaty w konkursy był rok 1975. Towarzystwo ogłosiło 
dwa własne konkursy, a w jednym było współorganizatorem. Pierwszy 
to ogólnopolski konkurs na sztukę teatralną o tematyce morskiej, drugi 
to konkurs na wspomnienia działaczy kultury - oba bardzo pożyteczne, 
przyniosły ciekawy materiał, a sztuka Jerzego Surdykowskiego pt. Ho
roskop - nagrodzona drugą nagrodą - doczekała się inscenizacji w 
Teakze „Wybrzeże" w Gdańsku. 

Z działalności wydawniczej SekcJi odnotować należy zainaugurowa
nie w 197 4 roku wydawania serii tomików poetyckich p.n. ,,Arkusze 
poetyckie", które były wspólnym dziełem młodych poetów i grafików. 
Była to próba integracji grafiki i poezji na zasadzie całkowitego partner
stwa, mająca ambicje zreformowania dotychczasowych zwyczajów pa
nujących w oficynach wydawniczych. Każdy arkusz poetycki wydawano 
na prawach ,rękopisu wraz z suplementem w postaci plakatu autorskiego. 
Do roku 1979 ukazało się dziewięć tego rodzaju tomików poezji. 

W roku 1977 Sekcja po raz pierwszy przyznała nagrody w dziale 
poezji, prozy i krytyki najlepszym książkom gdaiiskich pisarzy. Książki 
te, odmiennie od poprzednio ogłaszanych plebiscytów czytelników, po~.
dano fachowej ocenie krytyków zrzeszonych w Klubie Krytyki Literac-

• kiej przy Oddziale Gdańskim ZLP. Pierwszymi laureatami tej nagrody 
(za 1977· rok) ufundowanej przez Gda{1skie Towarzyswto Przyjaciół Sztu
ki zostali: w dziale prozy - Zbigniew Żakiewicz za książkę pt. Dzien-· 
nik intymny mego N.N, w dziale poezji - Kazimierz Nowosielski za to
mik poezji pt. Stan skupienia, w dziale krytyki - Stanisław Dąbrowski 

za książkę pt. Literatura i Literacko.k W następnych latach laureatami 
nag.ród kolejno byli: Zbigniew Jankowski, Stanisław Esden-Tempski, Tt
resa Ferenc, Bolesław Fac i Anna Janko. 

Natomiast rok 1978 zapisał się znacząco JUŻ choćby faktem sfinali
z.owania, od lat postulowanego przez środowisko literackie, przedsi(;
w.zięcia organizacyjno-edytorskiego w postaci kwartalnika „Punkt" -
almanachu gdańskich środowisk twórczych, którego ostatni, czternasty 
numer, ukazał się w 1981 .roku. 

W okresie od 1977 roku do HJ84 roku Sekcja organizowała wiele 
spotkail, koncertów poetyckich i konkursów, Do najciekawszych z tych 
imprez zaliczyć możemy: corocwe Dekady Pisarzy Wybrzeża, ogó1nopo1-

21U 



ski konkurs :na opowiadanie i nowelę (napłynęło 337 prac) oraz wystawę 
pt. Odeszli w pamięć prezentującą dorobek i sylwetki ludzi pióra, którzy 
zmarli w latach 1945-1982. Imprez tych było bardzo dużo i odbywały 
się na terenie całego województwa. Tylko w latach 1981-1983 zorrgani
zowano ich 660. W maju 1982 rnku roz:począł działalność Koresponden
cyjny Klub Młodych Pisarzy im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno, który 
korzysta z pomocy organizacyjnej i finansowej Gdańskiego Towarzy
stwa Przyjaciół Sztuki. 

' 
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ODESZLI W P AMIĘC 
Uzupełnienia 

Rok 1981 

Stanisław l\lichałowski (1915-19Hl). Artysta malarz. Studia na Wy
dziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. OJ 
roku 1945 w Gdańsku. Profesor PWSSP w Gdańsku w latach 1950-1953. 
Pasjonował go pejzaż urbanistyczny, jego prnce znajdują się w muzeach 
Warszawy, Szczecina, Koszalina, Gdańska i w zbiorach prywatnych. Wy
stawy: Wystau:a portretÓv.) przodownikóv; pracy (Warszawa 1950), Prze
ciw wojnie, przeciw faszyzmowi (Warszawa 1955), 20 lat PRL w twór
czości plastycznej (1965) i in. Wystawiał również obrazy w NRD, ZSRR, 
Włoszech, Indiach, Szwecji, Czechosłowacji, Wielkiej Brytanii, na We._
gr.zech. Wystawy indywidualne w Malborku, Sopocie i Olsztynie. Laureat 
nagrody,Ministra Kultury i Sztuki w latach 1960, 1965, 1968 i nagrody 
Ministra Obrony Narodowej w latach 1963, 1968. 

Ifok 19łH 

Bernard Rygielski (Hl 10-19B4). W okresie mic~dzywojennym podoficer 
1farynarki Wojennej. Od 2 lutego 1939 r. dowódca motorówki „Wilja" 
nu Westevplatt~. Brał udział w obronie Westerplatte jako dowódca pla
cówki „Fort". Okupacje: przeżył w obozach jenieckich i na robotach 
przymusowych. Po wojni8 służył w Marynarce Wojennej, później pra
cowrnk PrzcdsiGbiorstwu Hobót Czerpalnych i Podwodnych w Gda11sku. 
Działacz ZBoWiD-u i Klubu byłych obroiiców Westerplatte. Od 197'+ 
pracownik Wartowni Nr 1 na Westerplatte, bGdącej Oddziałem Muzeum 
Historii Miasta Gdańska. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari oraz wie
loma innymi odznaczeniami bojowymi i cywilnymi. 

Hak 1985 

Piotr An<lrcjunas (l 907-19B5). Pracownik Muzeum Historii Miasta 
Gdańska, Wartowni Nr 1 - Oddziału na Westerplatte. Wieloletni pra
cownik „Polcargo", były żołnierz Pierwszej Armii Wojska Polskiego. Za 
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swoją działalność społeczną i zawodową wyróżniony wieloma odznacze

niami wojskowymi i cywilnymi. 

Zbigniew Binerowski (1927-198:)). Bibliotekarz. Długolc-tni pracownik 

Biblioteki Polskiej Akademii Nauk, kierownik Działu Bibliograficzno

-Dokumentacyjnego i Działu Rękopisów. Autor wielu prac naukowych 

dotyczących hi~torii Polski na morzu i historii Pomorza w okresie XIV-

-XVIII w. Opublikował ponad 160 prac, artykułów i recenzji z zakresu 

historii i organizacji bibliotekarstwa. Przewodniczący Komitetu Redak

cyjnego Wydziału Historycznego w Gdar'-1skim Towarzystwie Naukowym. 

Autor koncepcji i współorganizator Centralnej Biblioteki Morskiej w 

Gdańsku. 

Julian Brzeziński (1902-19B:i). Założyciel chóru męskiego .,Dzwon K::i.

szubski" w Gdyni-Chyloni w 1931 r. Długoletni śpiewak i dz·iałacz Za

rządu Głównego Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instru

mentalnych. Honorowy prezes chńru, odznaczony m.in. Honorowym 

Wieńcem Laurowym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. 

Zdzisław Buhella (1912-19B5). Scenograf. Studiował we Lwowie na 

Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, uczył się malarstwa u prof. 

Batowskiego. W 1938 r. przeniósł się do Gdafrska, po kampariii wrześ

niowej powrócił do Lwowa. W latach 1940-1941 i po wyzwoleniu pra

cował jako dekorator malarz w lwowskich teatrach. W 1945 r. powró

cił do Polski. W latach pięćdziesiątych był m.in. kierownikiem prywat

nej szkoły baletowej Kazimiery Nowowiejskiej w Gdar\sku, współorga-

nizatorem i kierownikiem administracyjnym Szkoły Baletowej, współ

założycielem Teatru l\'Iuzycznego (scena w Nowym Porcie). 

Z Oporą Bałtycką związany etatowo od 1953 r. jako kierownik pra

cowni malarskiej, mistrz malarski, jako asystent scenografa (od 1975). 

Współpracował w tworzeniu scenografii głównie z J. Pożakowską, także 

K. Pankiewiczem, A. Majewskim. Jego prace obejrzeć można było na 

scenach Gdańska, Elbląga, Torunia, i Teatru 1\1uzycznego w Gdyni. 

Ali Bunsch (1925-1985). Artysta plastyk, scenograf, reżyser. Urodzony 

w Bielsku-Białej. Ukończył tajny ISP w 1943 r., Studio Teatralne przy 

Sta,rym Teatrze w 1946 r. oraz Wydział Scenografii kn1kow.skiej ASP 

w 1952 r. Podczas okupacji związany był z konspiracyjnym zespołem 

Teatru Niezależnego Tadeusza Kantora. Jako scenograf debiutował 

Szewczykiem Dratewką w Teatrze Lalki i Aktora „Groteska" w Krako

wie, gdzie pracował jako scenograf w sezonie 194 7 /48. Był kienJ·Nnikiem 

plastycznym w Tcati-ze Lalek „Arlekin'' w ł,odzi w l:Jb.ch UHS-1951. 

W latach 1952-HlGl pracował w Teatrz2 „Miniatura" \\' Gdańsku także 

Jako kierownik artystyczny (1953-1956) i dyrektor (Hł56-HJG.l ), a do 

sezonu 1962/33 jako stały scenograf. Z teatrem tym wsp-51,pracował rów-
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nież w latach późniejszych, był autorem dekoracji i lalek do kilkudzie
sięciu przedstawic1·1, z których część sam reżyserował. Zatrudniony jako 
scenograf w Teatrze „Wybrzeże" (1958-1977), także jako kiernwnik 
artystyczny (XI 19G2-V 1963). Zaprojektował tu scenografię m.in. do 
Zbrul11-~ i kary (1958), Wesela {1960), Smt srebrnego Salomei (1962), Za
wiszy Czarnego (1965). Współpracował z Teatrem Muzycznym (1975-
-1970 i w latach późniejszych). Projektował kostiumy m.in. dla Teatru 
Dramatycznego w Warszawie (np. Romulus Wielki 1966, Kromki kró
letrihe 1968), scenografię dla opery w Poznaniu i Gdańsku. nprncowal 
ok. :wo scenog: dii tr~atralnych dla scen lR..lkowycL rlrnmatycznycl , mu
zyczny.::h i estrady, był laureatem licznych nagród kra:owych i mi~dzy
narodowych. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość w 
teatrach lalkowych (1953 i 1977). Odzrnaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Od rodzeniR P()lski. 

Jerzy Dziewicki (1918-1985). Dziennikarz. Ukończył Wydział Prawa 
Uniwersytetu im. Stefana Batorego. W czasie studiów współpracował 
z tygodllikiem ~,Po prostu". Po przyjeździe na Wybrzeże w 1945 r. zwią
zał się z ,,Dzie:.rn.Udt1m Bałtyckim". Pełnił tu funkcje kierownika -iziału 

łączności z czytelnikami, kierownika działu terenowe~o i depeszowego. 
\V latach l 951-Uł[i3 pracował jako kierownik działu w ,,Głosi,~ Prary", 
w 1954 r. był zastępcą redaktora naczelnego „Głosu WybrZ€ża", w okre
sie VI 1955-II 1 D37 pracował jako publicysta w „Trybunie Ludu". Po 
powrocie do Gdm·18k& był .redaktorem naczelnym „Dzif'nnika Bałtyckie
go", a potem redaktorem naczelnym „Głosu Wybrzeża". Od 1968 r. prze
bywał w Warszawie jako redakor naczelny Agencji Prasowej „API". Po 
powrocie do Gdańska pracował w „Tygodniku Morskim" i „Głosie Stocz
niowca". W 1978 r. przeszedł na emeryturę. Był działaczem SDP, wie-
lokrotnym członkiem Zarządu Oddziału Morskiego. Odznaczony Krzy
żem Kawalerskim OOP, odznakami Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, Za 
zasługi dla Gdańska, Zasłużony Pracownik Morza. 

Waleria Felchnerowska (1902-1985). Nauczycielka i działaczka harcer
ska, poetka, więźniarka Stutthofu. Po wojnie w Szwecji jakiś czas uczyła 
dzieci polskie. Po pow.rocie na Kociewie ponownie podjęła pracę nauczy
ciebką. Opis ~woich przeżyć obozowych zawarła w zbiorze poetyckim 
Suiadec-tico iler10 czasu. Zmarła w Starogardzie Gdańskim. 

Bogusław Fogler (1931-1985). Księgarz. Popularyzator książki i czytel
nictwa na wsi pomorskiej. Wieloletni kierownik księgarni pow:iatowej 
w Lęborku, organizator spotkań i wystaw związanych z promocją ksią
żek. Działacz społeczny, odznaczony brązową i srebrną odznaką Wzoro
wy Księgarz, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej i in. 
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Franciszek Paweł Groth (1901-1985). St. kustosz dyplomowany Biblio

teki PAN w Gdańsku, kierownik Działu Grafiki i Kartografii, b. prezes 

i wieloletni członek zarządu oddziału gdańskiego Polskiego Towarzystwa 

Archeologicznego i Numizmatycznego. Badacz dziejów Pomorza Gdań

skieg0, autor wieb prac z zakresu dawnej kartografii i ik~:1nografii oraz 

Pxlibrisów. vV r.zasie okupacji działacz podziemnej organizacji „Gryf P0·· 

morski" i nauczyciel historii w tajnym nauczaniu. 

Hanna Iladrawa-Patyi1ska (195:i-19H5). Absolwentka Wydziału Wokal

nego Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu. Od 7 września 1981 r. 

aktorka. śpiewaczka-~olistka Teatru Muzycznego w Gdyni. Znakomita 

odtwórczyni roli Zo:3i w Widrnach Stanijława Moniuszki w rreżyserii Ry

szarda Peryta, za które to przedstawienie Teatr 1'1uzyczny w Gdyni 

otrzymał szereg nagr od na Opolskich Konfrontacjach w 1984 r. Zginęh 

tragicznie. 

Kazimierz Jasi ulani ee ( 1904-ł 98;) ). Były bibliotekarz naukowy Uniwer

sytetu Stefana Batorego w Wilnie, pierwszy wizytator bibliotek Kura

torium Gdai\skiego, długoletni st. kustosz dyplomowany Biblioteki Insty

tutu Morskiego w Gdańsku, bibliofil, znawca i miłośnik starych książek 

i rycin, ekspert \V tej dziedzinie. 

Konrad Jażdżewski (1908-1985). Archeolog. \V latach 1945-1972 pro

fesor Uniwersytetu Łódzkiego, ale pow,iązany z Gdańskiem licznymi wię

zami, jako inicjator i współtwórca Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 

oraz członek honorowy Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 

1948-1954 prowadził w Gdańsku prace badawcze nad początkami Pań

stwa Polskiego, uwieńczone odkryciem gdańskiego grodu książęcego, za

łożonego ok. 980 r. Autor ponad 300 prac naukowych, w tym wielu, po

święconych dziejom i kulturze Gdańska w X-XIV stuleciu. Wyróżnio

ny m.in. nagrodą Prezydenta m. Gdańska w 1955 r. 

Kazimierz Jurkiewicz (1912-1985). Kapitan żeglugi wielkiej. Były dy

rektor Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, wieloletni komendant stat

ku szkolnego „Dar Pomorza", a po przekształceniu statku w 1982 r. na 

muzeum - jego kustosz. Aktywny przewodniczący Społecznego Komite

tu Budowy nowego statku szkolnego „Dar Młodzieży". Sławny w mię

dzynarodowym świecie żeglarskim zdobywca Wielkiej Honorowej N a

grody „Hcj'3 Roku 1972". Nauczyciel wielu pokoleń oficerów T'.larynarki 
I Iandlnvej . 

. Jolanta Kasprowicz (190G-l 9B5). Pianistka. Absolwentka Konserwato

rium Muzycznego w Poznaniu. Od 1946 r. pracował:! w Państwowej 

Szkole Muzycznej I stopnia w Gdyni, prowadząc klasę fortepianu, nau-
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czała również gry nn fortepianie w Ognisku Muzycmym \V Gdyni. Ce
niona nauczyciclł{a gry na fortepianie, z której klasy wyszło wielu zdol
nych uczniÓ\V. Odznaczona Zlutym Krzyżom Zas1ugi. 

Edmund Kiczka (1907-HJ85). Księgarz. Pionier księgarstwa na Wybrze
żu Gdańskim. Wieloletni kierownik księgarni „Domu Książki" w Sopocie. 
Wychowawca pokole11 księgarzy. Działacz Stowarzyszenia Księgarzy Pol
skich. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
złotą odznaką Wzorowy Księgarz, odznaką Zasłużony Działacz Kultury 
i in. 

Mirosław Komcndccki (1937-l~B5). Bibliotekarz, pracownik Wojewódz
kiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, a następnie dyrektor Biblioteki 
Głównej Politechniki Gdańskiej. Miłośnik i znawca sztuki, działacz 
GTPS, w latach siedemdziesiątych autor szeregu artykułów w prasie wy
brzeżowej o twórczości plastycznej artystów gdańskich. 

Władysława Korganow-llorska (1904-19R;1). Organizatorka i kiorow
niczka Biura Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich, utwol
rzonego w 194G r. Realizatorka imprez kulturaltnych podejmowanych 
przez gdański ZLP w pierwszych latach jego istnienia. W okresie póź
niejszym pracowała przez wiele lat jako księgowa w Teatrze „Wybrze
że". Uhonorowana odznak1 Zasłużonym Ziemi Gdańskiej ." 

Krystyna Krasiiiska-Wolska (1940-198;)). Architekt wnętrz, absolwentka 
PWSSP w Gdańsku, tworzyła interesujące scenografie teatralne i fil
mowe dla Zespołu Filmowego „Tor''. Uprawiała również tkactwo arty
styczne, w którym całkowicie zerwała z klasyczną techniką . .Tej pła : 
styczr:e dokonania o charnktcrze przestrzennych kolaży były rezultatem 

0

niestereotypowych skojarzeri. i własnych odkryć. Zginqła trngicznie w 
pełni sił twórczych. 

Urban Krzyżanowski (1907-19B:i). Przedstawiciel piC'rwszC'go pokolenia 
polskich oficerów mechaników. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 
Morskiej w Tczewie. Uczestnik konwojów atlantyckich. W czasie wojny 
działacz Związków Zawodowych Polskiej Marynarki Handlowej w Lon
dynie. Publicysta i literat, cale życie aktywnie związany z morzem i go
spodarką morską. Autor wydanej przez Wydawnictwo Morskie książki 
Specjalny pasażer. 

Kazimierz Kurpis (1925-19g5). Organizator Wyższego Studium Nauczy
cielskiego WSP w Gdańsku, b. prorektor UG, b. rektor Akademii Wy
chowania Fizycznego, autor wielu prac naukowych z zakresu pedag-'J
giki. 
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Feliks Markowski (1902-1933). Profesor Poliieclmiki Gdańskiej na Wy

dziale Architektury w Katedrze Budownictwa Wiejskiego. Od 1945 r. 

związany z tą uczelnią poprzez swoją pracę pedagogiczną i naukowo-ba

dawczą. Zaraz po wojnie był kierownikiem odbudowy gmachów Poli

techniki Gdań.skiej. Wybitny znawca polskiej architektury wiejskiej, zin

wentaryzował jej zabytki na terenrie Polski Półnoonej. Poprzez swoją 

działa,lność społeczną w Radzie Konserwatorskiej przyczynił się do urato

wania wielu zabytków architektury wiejskiej. Przez szereg lat był prze

wodniczącym oddziału gdańskiego Towarzystwa Ludoznawczego, wice

przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku 

om.z członkiem wielu towarzystw naukowych i społecznych. Ceniorny 

naukowiec, pedagog i działacz społrczny wyrf>żniony szeregiem odzna

czeń i nagród. 

Jerzy Michno (1926-19B5). Historyk litero.tury polskirj, nauczyciel nka

demicki Uniwersytetu Gda11.skiego. Po wojnie organizator szkoły po-

wszeclmej w Kowalach pod Węgorzewem. Studiowa l na Wydziale Ma

larskim w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ukończył polonistyk'-; 

w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdaó.sku, związany z tą uczelnią , 

następnie z Uniwersytetem Gdańskim jako pracownik ,naukowy, wycho

wawca młodzieży. Pod jego kierunkiem pow~tało ok. 200 prac magister

skich. W Uniwersytecie Gda{1skim był wieloletnim prodzieka:nem Wy

działu Humanistycznego, dyrektorem Instytutu Filologii Polsk,iej, kierow-~ 

nikiem Zakładu Literatury ,i Kultury Polskiej XX w. Współpracow::1ł 

z WSP w Słupsku. Opublikował pracę doktorską Narrator w prozie An

toniego Sygietyńskiego (19.67) i opracowanie Wiatru od morza S. ŻQ

romskiego. Odznaczony był m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro

dzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Alina Obrowska (1917-19B;'))_ Redaktor, dzi('nnilrnrkn prasy wybrzeżo

wej, zajmująca siq publicystyką społeczno-kuLturalną. 

Letycja Maria Puzyna (1907-19B;)). Nauczycielka Akademii Muzycznej 

w Gdai1sku, korepetytor śpiewaków Opery Bałtyckiej, córka pisar.za Gu

stawa Ziclir'iskiego, autora Kirgiza, matka krytyka teatralnego Konstan

tego Puzyny. 

Edward l{auch (192B-19BF>). Aktor. Występował pod pseud. Edward 

Rawa. Urodzony w Baranowicach. Odbywał studia prawnicze w UMK 

w Toruniu, studiował trzy lata w Wyższej Szkole Muzycznej w Gda11.sku 

na Wydziale Pedagogicznym. Debiutował w Teatrze „Miniatura" \V 

1953 r., gdzie był zatrudniony jako muzyk w latach 1954-1958. W la

tach 1957-1966 ,pracował jako muzyk i aktor w Studiu Rapsodycznym 

w Gdańsku. Tu złożył egzamin aktorski. Grał m.in: guślarza w K.onra-
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dzie Wallenrod:ie, księcia Bolkońskiego w Wojnie i pokoju. Powierzano 
mu kierownictwo muzyczne przedstawień, komponował muzykę do spek
takli m.iai. B. Brechta Ballada o Galileusrn. Współreżyserował Pana Ta
deusza. 

Anna Hupiewicz ( 1943-198;1). Redaktorka .. Jedna z inicjatorek sen i li

teratury dziecięco-młodzieżowej w Oddziale Krajowej Agencji Wydaw
niczej w Gdańsku. 

Stefan Socha (1950-1985). Aktor. Ukończył studia w PWST w Kruko

wie w 1972 r. Pracował w Teatrze Ziemi Opolskiej i w Teatrze Polskim 
w Poznaniu. Od 1978 r. zatrudniony w Teatrze „Wybrzeże". Grał m.in. 
Karola w Starej cegielni, Amara w Sprau:ie Dantona. Był zastępcą kie

rownika Studium Aktorskiego przy Teatrze „Wybrzeże". Od 1982 r. 
współpracował z Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży jako 
koordynator cyklu „Rozmowy o teatrze". W sezonie 1984/85 przeniósł 

się do Teatru Drama.tycznego w Gdyni. Zma,rł w wyniku tragicznegt) 

wypadku w drodze do tczewskiej szkoły. 

Janusz Staliński (1917-1985). Profesor nadzwyczajny Politechniki 

Gdańskiej. Specjalista w dziedzinie budownictwa okrętowego. W czasie 
wojny uczestnik ostatnich bojów Batalionu Morskiego we wrześniu 

1939 r., jeniec oflagów Arnswalde i Woldenberg. Autor wielu książek 
i publikacji oraz współtwórca wielu prac naukowo-badawczych z dzie
dziny przemysłu okrętowego. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 
1970-1975, doktor h.c. Leningradzkiego Instytutu Budowy Okrętów, or
ganizator studiów okrętowych w Port Ilarcourt w Nigerii. Poseł na sejm 
w latach 1969-1972. 

Piotr Suchora (1943-198;1 ). Aktor. U rodzony w Lublinie. Ukończył fi

lologię polską na UMCS w Lublinie, uczestniczył w studenckim ruchu 
teatralnym m.in. w teatrze „Gong-2". Od 1968 r. zatrudniony jako aktor 
w Teatrze im . .J. Osterwy, w 1971 r. złożył eksternistyczny egzamin ak
torski. Grał m.in. Hamleta, Chlestakowa w Reirizorze, Fiora w Ope
retce, Błazna w Wieczorze trzech króli, Skierkę w Balladynie. Od 1979 r. 
pracował w Teatrze „ Wybrzeże". Stworzył tu 15 ról, m.in. Fouqniern 
w Sprau:ie Dantona, Petersa w Niemcach, Majora Sucharskiego w Glorirt 

victis, Piotra w Coctuil Purty. Działał społecznie. Współpracował z Cen-
trum Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży, był autorem scenariusza 
programu szkolnego Walka o noicrgo oby1catela. Zginął tragicznie w 
drodze do tczewskiej szkoły. 

Janina Szczurtek ( l 9 l 2-l 9B5 ). Bi hliotekarka, od l 9;i2 r. była pracowni

kiem Biblioteki G lównej Politechniki Gdańskiej, gdzie opracowywała 
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wydawnictwa ciągłe oraz czasopisma. Wielokrotnie nagradzana i ·wyróż

niana. 

Franciszek Trnka (1911-1985). ·Nauczyciel akademicki, b. długoletni ku

rator Okręgu Szkolnego w Gdańsku. Absohvent Uniwersytetu Jagielloń

ski:ego, pracę w szko1nictwie rozpoczął jako nauczyciel historii i geografii 

w latach 1936-1939. Uczestnik kampanii wrześniowej, jeniec oflagów. 

Po wojnie bibliotekarz, m.in. kierownik sieci wypożyczalni publicznych, 

następnie pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, wykła-

dowcJ. hbtof_;i ~taro~~ytnej. 

Juliusz Went (1901-19B5). Działacz społeczny. Członek założyciel Zrze

szenia Kaszubskiego w Pucku i wieloletni członek jego .zarządu. W okre

sie okupacji za przynależność do Polskiego Związku Zachodniego został 

przez hitlerowców skazany zaocznie na śmierć . Uczestnik walk pod Mon

te Cassino. Był radnym MRN w Pucku. Inicjator budowy pomnika An -

toniego Abrahama, jego wpłata na ten cel stanowiła zaczątek funduszu. 

Odznaczony odznaką Zasłużonym Ziemi Gdańskiej oraz odznaczeniami 

bojowymi. 

Bohdan \Vodiczko (1912_:_ 1985 ). Wybitny d?rygent, organizator życia 

muzycznego w powojennym Gdańsku, współzałożyciel i pierwsiy dyrek

tor Filharmonii Bałtyckiej . 

.U,zef Wołek (1914-1985). Współorganizator Koła Pionieróv,.: odbudowy 

Gdańska, przewodniczący WRN w Gdańsku w latad1 1956-1960, poseł 

na sejm w latach 1947-1952. B. dyrektor Morskiego Instytutu Rybac

kiego, akty\vista Tow:-1rzystwa PrzyJaciół Gda11ska. 





Miłosława Bukowska 

Kronika życia kulturalTJ,ego 
Wybrzeża Gdańskiego 1984-1985 
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1981 

~l'YCZES 
l> W K\'lPiK w Gdyni oraz w Gdańsku przy Długim Targu recital 1\lai 

Komorowskiej. 
18-:!0 Gościnne wystG:P.Y Teatru „Wybrzeże'' ze 

ślub w reż. Ryszarda Majora w Warszm\"ic 

tej. 

sztuką W. Gombrowicza 
w Teatrze Rzeczypospoli-

U TY 

:.! 1 W Teatrze Telev;izji emisja \VycJwwanki A. Fredry w reż. Stanisława 

Hebanowskicgo - przeniesienie z Teatru „Wybrzeże". 

W KMPiK \V Gdyni prezentucja bujki dla dzieci Pinokio w wykonaniu 

Grażyny Przybylskiej, Tomasza Jankiewicza, Stefana Iżyk•wskiego i 

Andrzeja Richtera. 
!:i W Domu Kultury na Stogach spektakl lalkowy Niesforne ko:::io1ki za

prezentowali aktorzy Teatru „Miniatura". 

11 W Teatrze Dramatycznym w Gdyni premiera Policji S. Mrożka. Reż. 

Zbigniew Bogdański, scen. Janusz Tartylło, oprac. dźwiGkowe Jarosław 

l\Tądroszkiev,:icz. 

W KMPiK w Sopode spektakl dla dzieci z cyklu „Klechdy domow~'' 

pt. Płynie Wisła, płynie w wykonaniu aktorów Teatru ,,Mirniatura". 

17 \V KMPiK przy Długim Targu program Rola aktora i reżysera w tc.1.

t rze zaprezentowali Zofia l\Iayr i Ryszard Jaśniewicz. 

Hl W Tcc1trzc Kameralnym \V Sopocie premiera rnusicalu dzieci~cego Płci

neta bajka L. Legut. Reż. Lucyna Legut, Jan Sieradziński, scen. ,Tadwi

ga Pożakcnvska, oprac. muz. Henryk \Vieczyński, choreogr. Zofia Kule

szanka. 
2~ W KMPiK w Gdyni i w Gdaósku przy Długim Targu program Grunt 

to zdrowie zaprezentowali w jt;zyku jidysz aktorzy z Teatru Żydov.·

skicgo w Wursza\vie. 

:\L\RZEC 
:33-lcde pracy artystyczneJ \\'ada\\ a Hoguckiego, aktora Teatru Dra

matycz11ego w Gdyni. 

Jubileusz :30-lccia pracy artystycznej Jadwigi Pożako\vskiej, laureatki 

nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość scenograficzną dla mło
dego widza w roku 1984. 

1--6 W KlVIPiK \V Sopocie, Gda1'isku i Gdyni monodram Spowiedź człowieka 

y,-zesz11ego wg Sonaty Krelltzerowsldej L. Tołstoja w wykonaniu Euge
rnmza l~amit'1skieg<J. 
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6 Premiera Teatru „Miniatura" Szopka krakowska S. i K. Estreicherów. 

Reż. Konrad Szachnowski, scen. Ali Bunsch i Dugmara Udymowska
-Grecka, muz. Wanda Dubanowicz, choreogr. Zygmunt Kamiński, na
grania Marian Szyszkiewicz. Z powodu przebudowy teatru premiera 

odbyła się w sali Domu Kultury na Oruni. 
7 W Ratuszu Staromiejskim wystc;p francuskiego mima Dradela. 

11 W Teatrze ,,Wybrzeże" premiera Operetki W. Gombrowicza. Reż. Ry

szard Major, scen. Jan Banucha, muz. Andrzej Głowiński. 
26 W Stoczniowym Ośrodku Kultury „Fregata" monodram Chłystek pr:i

dwójnie przylapariy wg Ferdydurke W. Gombrowicza zaprezentował 

Jerzy Zelnik. 
31 W Czarnej Sali Teatru „Wybrzeże" przedstawienie dyplomowe III roku 

Studium Aktorskiego Król Ubu A. Jarry'cgo. Przekl. T. Boy-Żeleński. 

Reż. Ryszard Major, scen. Jan Banucha, muz. Andrzej Głowiński. 

KWIECIEŃ 

MAJ 

224 

1 Gościnne występy Teatru „Wybrzeże" ze sztukq L. Kruczkowskiego 
Niemcy w reż. Krzysztofa Gordona w Teatrze Dramatycznym w Słup

sku w ramach VI Słupskiego Tygodnia Teatralnego. 
6 W KMPiK w Sopocie monodram Listy z przeszl.ości (korespondencja 

chłopca z obozu) w wykonaniu Zbigniewa Łobodzińskiego. 
9 Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru wn~czono nagrody teatralne 

Wojewody Gdahskiego. Otrzymali je: Andrzej Markowicz za reżyserię 

Beziniienneyo dzieła S.I. Witkiewicza, Jadwiga Pożakowska - za s_;p
nografię do Antygony Sofoklesa i O dwóch takich co ukraclli księż;1c 

K. Makuszyńskiego, Wanda Neumann - za rolę Martirio w sztuc~ 
Dom Bernardy Alba F.G. Lorci, Stanisław Dąbrowski - za rolę Her
mana Eiserbcrgera w Już prawie nic J. Andrzejewskiego, Jan Koniecz
ny - za epizodycznq rolę świadka w Reportażu z pop-festiwalu T. Dc
ry'ego, Dorota Kołak - nagrodę „Głosu Wybrzeża" za rolę tytulow,1 

w Antygonie Sofoklesa, Zdzisław Borowiak - za kreaejq aktorsk4 
Zwyrtaly Muzykanta w Teatrze „Miniatura". 
W KMPiK w Gdyni oraz w Gdańsku przy Długim Targu program 
Ms::::a wc:drujqca (poezje Edwarda Stachury) zaprezentowała Anna Cho
dakowska oraz K. Brukowski, R. Ziembiiiski, M. M,iczyóski. 

23 W KMPiK przy Długim Targu spotkanie z Wandą Neumann. 

29 W Teatrze Dramatyeznym w Gdyni premiera Ocl!)rawu 11oslów greckie/i 

J. Kochanowskiego. Heż. Jerzy Rakowiecki, scen. Liliana Janko\',1ska, 
muz. Jerzy Maksymiuk. 

Udział Teatru „Miniatura" w mit;dzynarodowym festiwalu teatrów lal
kowych w Londynie ze spektuklem O Zwyrtale Aluzykancie J. Wilko
wskiego. 

8 Teatr Adekwatny z Wurszawy wyst<1pil w klubie „Lajba" w Sopocie ze 
spektaklem Za życie zuchwale opartym na tekstach Edwarda Stachury 
z muzyką Marka Gałązki w ramach Studenckich Ogólnopolskieh Pr,!
zentacji Teatralnych Sopot 84. 

13 W KMPiK przy Długim Targu Kwiaty polskie wg J. Tuwima zaprezen
tował Marek Perepeczko. 

19 W Teatrze Dramatycznym w Gdyni prapremiern sztuki J. Tartylly 
Uskok. Teksty poetyckie Asja Lamtiugina. Reż. Janusz Turtyllo, scen. 



Andrzej R. Waltenberger, muz. Mirosław ,Jastrzębski, oprac. muz. Ja

rosław Mądroszkiewicz, choreogr. Zygmunt Kami11ski. 

W Teatrze Kameralnym w Sopocie inauguracja Sceny Woj('W<'>dzkiej 

Teatru „Wybrzeże" premierą Ko110J)ielld E. Redli11skiego. Adapt. i l'\.!Ż. 

,Jerzy Nowacki, scen. Wojciech Klimkiewicz. 
20 W Teatrze „Wybrzeże" premiera sztuki T. H/>żcwicza l111,l<11>ku. H<'Ż. 

Krzysztof Babicki, scen. Maria11 Kołodziej, muz. A11rlrwj Glowi1\ski. 

W rolach głównych: Krzyszt<Jf Gordon, Sta11isbw Michalski, Dorota !{<)

lak. Spektakl wyróżniony na XXIV Festiwalu Polskieh Sztuk Wspl'>}

czesnych we Wrocławiu (17-2'.) XI): Krzysztof nahicki otrzymał n;1gril

dt; 1 st. w dzi1·dzi11i<' reżyserii, SLmislaw Michalski 11;1grod,; ;d,.torsk:1 

l st. za rol~ Ojca, I.-.:wa Kasprzyk - 1wgrod<; ak torskcl 1I st. za rolf/ 

Grety. 
2:1 WyslGP Teatru „Miniatura" 11a XI Między11a,rodowym Festiwalu Tea

trów Lalkowych w Bielsku-Białej ze spektaklem Bo w Mazurze tah1. 

<lusza N. Gołębskiej (poza konkursem). 
27-28 Udział Teatru „Wybrzeże" w Gorzowskich Spotkaniach Teatralnych. 

Zaprezentowano Slllb W. Gombrowicza w reż. Ryszarda M;_ijora. 

CZERWI.EC 
W Teatrze Telewizji em1sJa spektaklu przygotowanego przez OTV 

Gdaósk - Kanclucl G.B. Shawa. Reż. i scen. Marcel Kocha11czyk. 

2 W KMPiK w Gdyni spektakl dla dzieci Mądrali/iska zaprczentow,ila 

Barbara J>utorska i .Stefan fżylowski. 
3 W KMPiK w Sopocie i w Gda11sku przy 1Jlugirn Targu spotkapie z Br<>-

11islawem Pawlikiem. 
1 WystGPY Te<1tru „Wybrzeże" llc.l zamku w Kwidzy11ie - l{omeo i .J ul'i,L 

W. Szekspira w reż. Florian,l St;_rniewskiego. 

W KMPiK przy Długim Targu spektakl Klcclulu polskie w oprac. 

i reż. TO'masza Jankiewicza zaprezentowali aktorzy Teatru 1Jramatycz

rwgo w Gdyni (powtórzenie: 113 VII i 1 VIII). 

li-7 W Tl'atrze Ldnim w Sopoci0 spekLikl T1•atru Powsz1-ch1H'go z W,1r,. 

szawy Czwartkowe clallly L. Ikl1011a z udzi,dcm Mirosławy Duln<1wskkj 

i Elżbiety Kc;pi11skiej. 
W KMPiK w Sopocie spotkc11li<! z aktorkc! Ryszard;i H,111iu - rnatk;i 

chrzestn,1 statku m/s „Lenino". 
2G-28 Gościnne wyst<:PY na scenic Tc,1tru „Wybrzeże" Teatru Dr,1rnatycz11eg" 

ze Słupska ze sztuk,1 Sofoklesa Król ł'clyJJ w reż. Hyszarcfa ,Ja~uiewi-

urrnc 

cza. 

W Klubie Teatralnym „Pinezka" na Przymorzu spektakl Missa pauana 

wg E. Stachury w wykonaniu Anny Chodakowskiej z udziałem Ktzy

sztofa Bukowskiego i Romana Ziemiańskiego (akompaniament). 

(j W KMPiK przy Długim Targu aktorzy Te.1tru „Baj" z Łodzi zaprezen

towali spektakl pt. Sq wśró<l wielu baśni naszych (powtórzenie: 15 Vl Jl 
oraz 17 VIII w KMPiK przy ul. Ogarnej). 

6-8 W Teatrze Dramatycznym w Gdyni występy gościnne Teatru im. Wi
lama Horzycy z Torunia z przcdst ... nvit·niem Ferclyclnrke \Vg \V. Gom-

1Jrowicz;1 w opr.ie. I knryki Kr<>likowskiej, reż. \Valdl·m.irn Smig,isiewi
cza, scen. B,\rlx\ry Kt;dzier.skit·j. 

18-rn W Teatrze Dramatycznym w Gdyni wystGPY Bałtyckiego Teatru Dra-

15 - Gcla11ski Rocznik Kulturalny 
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matycz.nego z Koszalina ze spektaklem Kaz(L'.liie Andrzeja Strzelec.~icgo 
w reż. autora, scen. Ewy Czernieckiej-Strzeleckiej. 

21 Tygodnik „Fakty" przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia twórcze 
oraz w dziedzinie organizacji życia kulturalnego. M.in. otrzymali je -
Andrzej Żurowski za osiągnięcia w krytyce teatralnej i Józefa Sła

wucka - dyrektor Ośrodka Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży 

w Gdańsku za dorobek w upowszechnianiu kultury. 
23-27 W Teatrze Kameralnym w Sopocie spektakl Dwoje na huśtawce W. Gi

bsona z udziałem Elżbiety Barszczewskiej i Romana Wilhelmiego. 
27 z okazji Dni Gdańska przyznane zostały nagrody Prezydenta Miasta 

Gdańska w dziedzinie kultury. M.in. Bogusława Czosnowska otrzymała 
nagrodę za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej aktorskiej, 
reżyserskiej oraz na polu krzewienia kultury teatralnej dzieci i mło

dzieży. 

SIERPIEŃ 
3 W KMPiK przy Długim Targu spotkanie ze Stanisławem Michalskim. 

l-3 Na dziedzińcu Katowni prezentacja monodramu przez Krzysztofa Pie
trykowskiego z Teatru Zwyczajnego z Warszawy. 

6-12 W Teatrze Letnim w Sopocie występy Teatru ,,Syrena" ze spektaklem 
Seks i polityka wg tekstów D. Passenta w reż. Witolda Fillera . 

1-t W Domu Kultury na Stogach aktorzy Teatru „Miniatura" zaprezento
wali spektakl dla dzieci pt. Tropiciele. 

17 W KMPiK w Gdyni spotkanie ze Stanisławem Michalskim prowadził 

Tadeusz Rafałowski. 
30 W MDK na Oruni spektakl Dysonanse meksyka11skiego mima Shanti 

Oyarza bala. 

WRZESIEŃ 
W Teatrze TV spektakl przygotowany przez OTV Gdaósk Wilki w no
ay T. Rittnera. Reż. Krzysztof Gordon, scen. Ivo Dobiecki. 
W Teatrze „Wybrzeże" premiera sztuki H. Słojewskiej Gloria victis . 
.leszcze o Westerplatte. Reż. Zbigniew Bogdański, współpr. reż. Halina 
Słojewska, insc. i scen. Marian Kołodziej, kompozycja dźwięku Ale
ksander Hajdukiewicz, Andrzej Brzoska. 

,1 W KMPiK przy Długim Targu program Ballada o miłości: Majakowski 
contra Jesienin w wykonaniu Janusza Marca i Ryszarda M. Fiszbacha. 

11 W KMPiK przy Długim Targu spotkanie z Dorotą Stalińską. 
13 W KMPiK w Gdyni spotkanie z Dorotą Stalińską i Igą Cembrzyósk1. 
18 W Kl'v1PiK w Gdyni spotkanie z Romanem Kłosowskiim. 
24 W KMPiK przy ul. Ogarnej spektakl Panie mój, synu mój - montaż 

poezji J. Kochanowskiego zaprezentowali aktorzy Starego Teatru im. 
H. Modrzejewskiej w Krakowie (powtórzenie: 1 X w KMPiK w Sop()
cie i Gdyni). 

2,l-30 W sali Teatru „Wybrzeże" występy Teatru Polskiego z Warszawy ze 
spektaklem Maestro .J. Abramowa-Newerlego w reż. Kazimierza Dejm
ka. Wy.stępuje m.in. Nina Andrycz. 

P AŻDZIERNIK 
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2 W KMPiK w Gdyni spotkanie z Bronisławem Pawlikiem. 
4 W Teatrze „Wybrzeże" premiera sztuki A. Ayckbourna Jak się kochają 

w niższych sferach. Przekl. K. Piotrowski. Reż. Krzysztof Bukowski, 
scen. Małgorzata Żak-I.szora. 



Spotkania z Bronisławem Pawlikiem w AKF „X Muza., w Gda11.sku 

i ZDK Zarz4du Portu Gdynia. 
3 w Teatrze „Miniatura" premiera sztuki E. Manarjana Niezwyciężony 

kogut. Przekl. T. Ogrodzińska. Reż. Konrad Szachnowski, scen. Mieczy

sław Antuszewicz, muz. Jerzy Partyka, choreogr. Edward Dobraczyński. 

8 W MDK na Oruni spotkanie z Krzysztofem Babickim. , 

14 W KMPiK przy Długim Targu montaż poezji romantycznej pt. Cień 

proroczy zaprezentował Krzysztof Kolberger. 
20 Występy Teatru „Wybrzeże" ze sztuką T. Różewicza Pułapka w Teatrze 

Rzeczypospolitej w Warszawie. 
25 W klubie „Łajba" Anna Chodakowska zaprezentowała Mszę wędrującą 

wg tekstów E. Stachury. 
29 w KMPiK w Gdyni Krzysztof Wójcicki prowadził program Gdańskie 

tradycje teatralne w 40-leciu: Teatr Iwo GaUa z udziałem aktorów 

Teatru Dramatycznego w Gdyni. 

LISTOPAD 
W Teatrze TV spektakl przygotowany przez OTV Gdaósk: Pod akci

cj~nii J. Iwuszkiewicza. Reż. Krzysztof Gordon, scen. Włodzimierz Ko

morowski. 
9 W Teatrze Dramatycznym premiera sztuki A. Fredry Brytan Bry.~. 

Oprac. tekstu Andrzej Markowicz, Krzysztof Wójcicki. Reż. i scer1. An

drzej Markowicz, muz. Janusz Hajdun, choreogr. Zygmunt Kamiński. 

10 W Ratuszu Staromiejskim w Gdaósku premiera Teatru „Wybrzeże" 

Coctail party T.S. Eliota. Przekl. Anna Przedpełska-Trzeciakowa. Reż. 

Tadeusz Byrski, scen. Marian Kołodziej. Wystąpili: Jerzy Kiszkis, Ha

lina Słojewska, Elżbieta Goetel, Jerzy Dąbkowski, Piotr Suchora, Krzy

sztof Gordon, Halina Winiarska, Teresa Kaczyńska, Zbigniew Łobo

dziński. 

22 W Teatrze „Wybrzeże" premiera sztuki S. Michalkowa l3alajldn i spól-

1k.a na motywach powieści M. Sołtykowa-Szczedrina. Przekł. I. Lew,m

dowska. Reż. Kazimierz Kutz, scen. Marian Kołodziej, muz. Edward 

Palłasz. 

~3 Jury Nagrody im. Konrada Swinarskiego ustanowionC'j przez miesięcz

nik „Teatr" przyznało tę nagrodę Krzysztofowi Babickiemu, twórcy 

wyróżniających się spektakli zrealizowanych w sezonie 1983/84: Z ż.11-

cia glist P. Enquista \V Starym Teatrze w Krakowie, Irydion Z. Kra

sińskiego w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, Już prawie nic 

J. Andrzejewskiego oraz Pułapka T. Różewicza w Teatrze „Wybrzeże". 

25 Na XXIV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu Wła

dysław Zawistowski otrzymał nagrodę autorską III st. za sztukę Wy

socki. 

2:°>-29 Na scenie Teatru „Wybrzeże" wystąpił zespół Akademickiego Teatru im. 

Lensovieta z Leningradu kierowany przez Igora Wladymirowa. Zapre

zentowano sztukę Aleksego Arbuzowa Zwyciężczyni oraz Somerseta 
Maughama Ziemia obiecana. 

26 W KMPiK w Gdyni Krzysztof Wójcicki prowadził program Gdyńskie 

tradycje teatralne w 40-leciu: Teatr Liclii Zamkow, z udziałem aktorów 
Teatru Dramatycznego w Gdyni. 

fatlJllZlEŃ 

2-3 I Spotkanie z Aktorami zorganizowane przez Centrum Edukacji Tea

tralnej Dzieci i Młodzieży w Domu Harcerza. W programie _ obok dy-
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skusji, małe formy teatralne: Ballady i romanse w wykonaniu Ireny 

Jun z Teatru Studio w Warszawie, Wielka Improwizacja - Stefan 

Socha z Teatru Dramatycznego w Gdyni, Apassionata - Wiesława Kos

malska z Tcutru Dramatycznego w Gdyni, Wielka Improwizacja -

Mieczysław Hryniewicz, Zywot Jana - Lech Stulimierski i Andrzej 

Borysewicz z Teatru Dramatycznego w Kielcach, Wizyta w Rabarba

rze - Jan Mołdawski z Teatru Dramatycznego w Warszawie, Wyspa 

Krzysztof Kaczmarek i Edward Zętara z Teatru Nowego w Łodzi. 

l.'onadto w rns1 roku: 
- Gda11skic Towarzystwo Przyjaciół Sztuki we współpracy i na zlecenie zakładów 

pracy, instytucji kulturalnych i spółdzielni mieszkaniowych zorganizowało 149 

imprez teatralnych na terenie województwa gdafo;kiego i elbląskiego. Odbywały 

siG one w nastGpujących miejscowościach: Banino, Przyjaźń, Węsiory, Trutnowy, 

Mściszewice, Leszkowy, Sumin, Mierzeszyn, Straszyn, Wolental, Osieczna, Bar

toźno, Kasparus, Kwietniewo, Czarna Woda, Kleszczewo, Koźmin, Elbląg, Gdańsk, 

Starogard Gd., Pruszcz Gd., Sobieszewo, Pinczyn, Karolewo, Grabowo, Szlachta, 

Boroszewo, Godziszewo, Jabłowo, Zalesie, Pomorska Wieś, Dąbrówka Malborska, 

Stary Dwór, Borzestowo, Kolankowo, Szemud, Kostkowo, Lisewo. 

- W 1984 roku odbyło się 776 spektakli w cyklu „Poznajemy teatr" dla szkól pod

stawowych woj. gdańskiego przygotowanych przez Ośrodek Metodyczny Eduka

cji Teatralnej Dzieci i Młodzieży przy WOK, przekształcony 1 VII 1984 roku 

zarządzeniem Ministerstwa Kultury i Sztuki w Centrum Edukacji Teatralnej 

Dzieci i Mlod:r.ieży. Dyrektorem Centrum została .Józefa Slawucka. Obszar dzia

łania Centrum obejmuje 17 województw. 
Przygotowano nastGpuj::1ce premiery: 

Teatr na eo dzień. Scenariusz Lucyna Lcgul, wykonawcy: Pi<>tr Sovviński, 

Andrzej Krzek, Andrzej Maciejewski; 

Ostatnie 45 min. Scenariusz Rys:r.clrd .Jaśuicwicl., \vykunawcy: Zofia Mayr, 

Ryszard Jaśniewicz lub .Jerzy Gorzko; 

Recytacje poezji i proz11. Doskonulenie wyrazn urt11styczneuo. Scenariusz 

Krzysztof Wójcicki, wykonawcy: Krzysztof Wójcicki, Wiesława Kosmalska lub 
Teresa Lasota; 

Toż. Scenariusz Czesław Meissner, wykonawcy: Teresa Lisowska, Czesław 

Meissner; 

Choreouraf - uest i ruch sceniczny. Scenariusz .Józefa Sławucka, wykonaw

cy: Halina Paszków., Teresa Szaleuga, Piotr Sowi11ski lub Wiesław Kowalski 

lub Józefa Slawucka i Wiesław Kowalski; 

8wiat pantoniiniy. Scenariusz Bogusława Czosllqwska, wykonawcy: Bogusła
wa Czosnowska, Zygmunt Kamiiiski; 

Zabawy cyrkowe. Scenariusz A. Jakimiec. l'iolr Sowiński, wykonawcy: Piotr 
Sowiri.ski, Andrzej Krzek; 

Szwejk. Scenariusz i wykonawca Jerzy Sioch; 

Podróż do zielonych cieni. Scenariusz i wykonawca A. Wójcikowska; 

Rekreacje Mikołajka. Scenariusz Jan Sicradziński, wykonawcy: Jan Siera-
dziński, Andrzej Richter, Jerzy Nowacki; 

W cyklu „Rozmowy o teatrze" dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych 
odbyło się 168 spektakli następujących premier: 

Sredniowiecze. Scenariusz Józefa Sławucka i Stefan Socha· 

Teatr klechów i rybałtów. Scenariusz R. Jałoszyński, wyk,onawcy: Jacek Go
dek, Jerzy Dąbkowski, Stefau Socha; 

Renesans. Scenariusz Regina Witkowska, wykon,nvcy: Kuba Zaklukiewicz, 
Alina Lipnicka, Jan Konieczny; 
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Konwencje. Scenariusz Kazimierz Łastawiccki, wykonawcy: Jacek Godek, 

,Jerzy Gorzko, Tomasz Fogiel; 
Teatr polski ]JO({ ;::alwrami. Sccn;iriusz Halina K,1sj;111iuk; 

Bohater romantyczny. Scenariusz Halina Kasjaniuk i Sławomir Ścisłowski, 

wykonawcy: Lidia Janus, Jan Konieczny, Rafał żabiński; 
Inscenizacja romantyczna. Scenariusz Władysław Zawistowski, wykornlwcy: 

Jerzy Kiszkis, Jan Twardowski, Krzysztof Matuszewski; 
Zapolska. Scenariusz Ludmiła Lcgut, wykonawcy: Ludmiła Legut, MałgorzaL1 

i Roman Talarczykowie; 
Aktor w teatrze szekspirowskim. Scenariusz Władysław Zawistowski, wyko

nawcy: Jan Konieczny, Igor Mielczarek, Jerzy Dclbkowski; 

Postaci komedii i tragedii Szekspira. Scenariusz Władys_ław Zawistowski, wy

konawcy: Irena Pająk, Krzysztof Kolba, Sławomir Jóźwik; 

Potyczki z Witkacym. Scenariusz Mirosława Mossakowska-Weber, wykonaw

cy: Barbara Patorska, Florian Staniewski, Adam K. Trela, Krzysztof Matuszew

ski; 
Kiedy wkraczu Wyspiaiisld. Srenariusz Halina Mit•rzwii'iska, reż. Florian Sta

ll1iewski, wykonawcy: Florian Staniewski, Barhar::i P;1torsk:1, Grzegorz Chrap

kiewicz, Adam K. Trela. 
Scenogrnfię do sptJktakli projl'ktuwala .Tadwign Pożakowska. 

STYCZEŃ 

24 

26 

27 

LUTY 

15 

1H8!i 

25-lecie Teatru Dramatycznego w Gdyni. Uroczysta pn'miera Swi'.ęla 

Winkelrida .J. Andrzejewskiego i J. Zagórskiego. Reż. Zbigniew Bog

dański, scen. Andrzej Markowkz, kostiumy Janusz Tartyłlo, muz .. Ja

rosław Mądroszkiewicz. Spektakl prezentowany był w maju na Ft>sti

walu Teatrów Polski Północnej w Toruniu. 
W KMPiK w Gdyni i Gdańsku przy ul. Ogarnej prezt>ntacje spektaklu 

przygotowanego przez Teatr „Stara Prochowuia" w rf'ż. Wojcif'cha Sie

miona. Ryszarda Hanin przedstawiła monorlr:1m l?<>Ż<L )Pst r<'i,:~q wg 

Miry Michałowskiej o życiu Gertrudy Stein. 
W KMPiK przy Długim Targu spotkanie z Krzysztof<'m Babickim 

i Andrzejem Żurowskim. 

Jury pod przewodnictwem Lecha Wieluóskiego przyznało „Złote Ekra

ny" za twórczość telewizyjną w roku 1984. Nagrodq otrzymał rn.in. 

Stanisław Michalski za rolG Półpanka w serialu Popielec w reż. Ry
szarda Bera. 
W placówkach kulturalnych i zakładach prary aktorzy scen wy brzeżo

wych prezentowali programy dla dzieci przygotowane przez BART: 

Pinokio, Mą<lraliiiska, Kot w bntach, Ferdynand Wspaniały, Tropiciele 

Miała babuleńka kozła, Lapać zbója Madeja. ·' 

W Teatrze „Wybrzeże'' program dla dzieci Czaroclziejski flet przedstawili 
artyści z Torunia. 

W teatrze ".~y~rzcże" premiera Lo<loiski W. Bogusławskiego. Reż. 
Marek Okopm~~1, . scen. A_H Bunsch, muz. Roman Nowacki, chorcogr. 

Zygmunt Kammsk1. W roli tytułowej Irena Pająk-Jasman, w roli Bal
tazara - Jerzy Łapióski. 
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25-28 Na scenie Teatru „Wybrzeże" występy Teatru Dramatycznego z Elblą
ga z wieczorem autorskim Stanisława Tyma Kawałek szczęścia. Obok 
autora wystąpili: Dainuta Rinn, Jerzy Słonka, Jerzy Derfel. 

MARZEC 
2-9 Teatr „Miniatura" gościł w Bremie ze spektaklem Turoń Z. Popraw-

skiego w reż. Emilii Umińskiej i insc. Joanny Piekarskiej. 
6-10 Dni Teatru Dramatycznego z okazji 25-lecia placówki. Przegląd spek

takli ostatnich sezonów. 
7 Sesja teatrologiczna poświqcona S.I. Witkiewiczowi zorganizowana przez 

Teatr Dramatyczny odbyła się w klubie „Fregata" w Gdyni. Referaty 
wygłosili: Lech Sokół Bezimienne dzieło: jednostka - społeczeństwo, 
Anna Micińska Stan baclań nad biografią Witkacego. 
W KMPiK w Gdyni spotkanie ze Zbigniewem Bogdańskim, dyrektorem 
Teatru Dramatycznego w Gdyni. 

9 W Teatrze Dramatycznym w Gdyni uroczystość jubileuszu 30-lecia 
pracy artystycznej Danuty Borowskiej i Zbigniewa Bogdańskiego. 

11 Artyści Teatru „Wybrzeże" zadecydowali o przeznaczeniu dodatkowych 
wpływów ze spektakli na fundusz odbudowy spalonego Teatru Naro
dowego w Warszawie. 

15 W Klubie Miłośników Teatru przy Teatrze „Wybrzeże'' spotkanie z Ku
bą Zaklukiewiczem. 

17 W Teatrze Dramatycznym w Gdyni odbyło się setne przedstawienie 
Rodziny A. Słonimskiego w reż. Zbigniewa Bogdaó.skiego. 

18 W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury w Gdańsku spotkanie aktorów 
Teatru „Wybrzeże" z przedstawicielami zakładów pracy oraz aktywem 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. 

25-26 W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury i w KMPiK przy ul. OgarnE'j 
aktorzy Teatru Dramatycznego z Gdyni przedstawili program Nad 
Wisłą, nad Newq. 

26-28 Teatr „Miniatura" gościł bremeński teatr lalek ze spektaklami braci 
Grimm i A. Lindgren w reż. Michaela Wentza. 

27 W Teatrze „Wybrzeże" odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Sta
nisławowi Hebanowskiemu. Odsłonięcia dokonał prezydent Gdaó.ska 
Kazimierz Rynkowski w obecności wicewojewody gdańskiego Łukasza 

Balcera. Z inicjatywy kola ZASP przy Teatrze „Wybrzeże" tablicę wy
konali stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 
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W Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta odbyło się wręczenie 

dorocznych Nagród Wojewody Gdaóskiego za osiągnięcia artystyczne 
w 1984 r. Otrzymali je Krzysztof Babicki za oryginalne i artystycznie 
dojrzałe inscenizacje w Teatrze ,,Wybrzeże" i Zbigniew Bogdański za 
najlepszą rolę epizodyczną (Swini) w Brytanie Brysiu A. Fredry. Na
grodę teatralną „Głosu Wybrzeża" redakcja przyznała Zbigniewowi 
Bogdańskiemu za ambitny program Teatru Dramatycznego w Gdyni 
i nadanie znaczącej rangi społecznej i artystycznej tej scenie. 
W KMPiK w Gdyni impreza poetycko-muzyczna To jest Polska w wy
konaniu aktorów Teatru Dramatycznego i Teatru Muzycznego w Gdyni. 

30 W Czarnej Sali Teatru „Wybrzeże" spektakl dyplomowy III roku Stu
dium Aktorskiego Teatr wg M. de Ghelderode. Przckl. Z. Stolarek. 
Scenariusz i reż. Ryszard Ronczewski, scen. Alina Ronczewska-Afana
sjew, muz. Andrzej Głowi11ski. 



KWIECIER 
16-18 Teatr „Wybrzeże" występował podczas Dni Gdańska w Leningradzie ze 

spektaklem T. Różewicza Pułapka w reż. Krzysztofa Babickiego. 

MA.J 

22 w Elbląskiej Wiośnie Teatralnej wziął udział Teatr „Wybrzeże" ze 

spektaklem Już prawie nic J. Andrzejewskiego w reż. Krzysztofa B;=t

bickieg~. Zaprezentowano także Ko,nopielkę E. Redlii'lskiego w reż. 

Jerzego Nowackiego (26-28 IV). 
W KMPiK w Gdyni recital aktorski Andrzeja Pieczyńskiego. 

27 W Czarnej Sali Teatru „Wybrzeże" spektakl dyplomowy III roku Stu

dium Aktorskiego Sceny z Szekspira. Scenariusz Dorota Kołak, reż. 

Igor Mielczarek, opieka pedagogiczna Jerzy Łapiński. Scen. Wojciech 

Klimkiewicz, muz. Andrzej Głowiński, choreogr. Zofia Kuleszanka, 

przyg. wokalne Barbara Czarkowska. 

29 w Teatrze TV spektakl Miłość i próżność K. Godebskiego. Reż. Bogu

sława Czosnowska. Wystąpili: Małgorzata Ząbkowska, Henryk Bista, 

Krzysztof Matuszewski i in. 

2 W telewizyjnym Teatrze Sensacji sztuka M. Voyseya Prawdziwy własny 

etom przygotowana przez OTV Gdańsk. Reż. Krzysztof Gordon, realiz. 

tv Ewa Vogtman-Budny. Udział wzięli Hanna Stankówna, Henryk Ma

c:halica, Joanna Bogacka i in. 

5 W Teatrze „Wybrzeże" premiera Wiśniowego sadu A. Czechowa. Przekl. 

Cz. Jastrzębiec-Koz_lowski. Reż. Krzysztof Babicki, scen. Anna Rachel, 

muz. Andrzej Głowiński. Spektakl zaprezentowany na XXV Kaliskich 

Spotkaniach Teatralnych (11 V). Nagrody aktorskie otrzymali Halin-1 

Winiaifska (za rolę Raniewskiej), Henryk Bista (za rolę Łopuchina), 

Stanisław Dąbrowski (za rolę Firsa), Jarosław Tyrański (za rolę Tro

:fimowa). 

6 W Teatrze TV premiera sztuki A. Fredry Nikt mnie nie zna. Reż. Ma

rek Okopiński. Wystąpili: Grażyna J~dras, Grzegorz Chrapkiewicz, An

drzej Szacillo, Stanisław Michalski, Stanisław Dąbrowski. 

6-7 W auli Ekonomiki Transportu UG w Sopocie występy „Teatru ósmego 

Dnia". 

9 W filii nr 1 MBP w Sopocie spotkanie ze Stanisławem Michalskim. 

10 W KMPiK w Gdyni, Gdańsku i Sopocie monodram Wielki Testament 

wg F. Villona przedstawił Paweł Sanakiewicz ze Starego Teatru w 
Krakowie. 
W Klubie Miłośników Teatru przy Teatrze „Wybrzeże" spotkanie z Je

rzym Kiszki.sem. 

12 W Teatrze „Wybrzeże" gościnny występ ,paryskiego „Zero Theatre", 

grupy mimów, ze spektaklem Le paraclis du catastrophe (Raj kata

strofy). 

15 W Teatrze „Miniatura" premiera sztuki S.I. Witkiewicza Szarate (na 

scehie Domu Kultury na Oruni). Reż. Zbigniew Wilkoński, scen. Krzy

sztof Grochal i Dorota Stec, muz. Jolanta Szczerba. Podczas XII Ogól

nopolskiego Festiwalu Teatrów Lalkowych w Opolu Zbigniew Wilkoó

ski otrzymał nagrod~ III st. za reżyserię, Jolanta Szczerba została 

laureatką nagrody II st. za muzyk~, a aktorka Małgorzata Baltaziak 

otrzym;__da wyróżnienie jury. Teatr występował także w Dąbrowie G · _ 
niczej 19 i 20 X. or 
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16 Spotkanie Stanislc1wa Michalskiego z uczniami l Liceum Ogo1noksz~ał; 
cącego \\.' Sopocie. 

16-17 \V Teatrze „Wybrzrte" go::,ci1111c wy!:>tc;py Vulksb(ilmc z Bcrllna ze sztu
k~l G. Hauptrn<111na ,\'chl.ucl-: u 11d .T<111. Hcż. Sigfril·d I liich~t i G~'.rl I [of. 

19 W Ratuszu Starollliejskim prczcnbcja spektaklu przygotowanego przez 
Instytut Francuski w Warszawie, dotyczqccgo korespondencji F. Cho
pina i G. Sand. Wystąpili Zofia Saretok i Marek Kondrat. 

21 Występ zespołu Teatru „Wybrzeże" na XXVII Festiwalu Teatrów Pol
ski Północnej w Toruniu ze spektaklem Ralalajkin i spółka S. Michal
kowa w reż. Kazimierza Kutza. Nagrodę otrzymał Edward Pallasz za 

muzykę do spektaklu. 
28 W MDK na Oruni przedstawienie Clownów A. Strzeleckiego zaprezen

tował „Teatr 77". 
29-30 Udział Teatru „Wybrzeże" w Gorzowskich Spotkaniach Teatralnych. 

rz1mwmc 

Prezentacja Już prawie nic J. Andrzejewskiego w reż. Krzysztofa Ba
bickiego. 

W Teatrze Muzycznym prezentacja wystawy Twar::e Witkaceuo - fo

tngraficznc portrety artysty reproduk<>wane przez Grzt•gorza Lewando
wski<~go w oprac. Sławomira Kitowski<'go. Wystawa prz<·nirsiona w 
październiku do gdyi'1skicgo KMPiK. 

2-:i W KMPiK w Sop()Cie i w Klubi<~ M11zycz11ym w Gdyni widowisko db 
dzit~ci Wiers:()fll1u/i(l pr<'Zt·ritowali .ddorzy T<·;1tru I >ramatycz11t•eo w 
(l'dy11i. 

:~ W Domu Kultury na Mon·nie przl'dst;w.:ir•ni<· dla dzkci 'J'ropi<·iel<' w 
wykonaniu aktorów Teatru „Miniatura". 

15 W Czarnej Sali Teatru „Wybrzeże" premiera sztuki (przedstawienie dy-

plomowe Studium Aktorskiego) S.I. Witkiewicza W małym dworlm. 

Reż. Ryszard Major, scen. Jan Banucha, muz. Andrzej Głowióski. 

18-23 Na sccriie Teatru Muzycznego wystQpy krakowskiego Teatru im. J. Sło
wackiego z Transatlantykiem W. Gombrowicza. Acbpt. i reż. Mikołaj 

Grabowski, scen. ,Jacek Ukl<~ja, muz. Jbze( Rychlik. • 

22 W Teatrze Drnmatycznym w Gdyni premi<~rn Nicrh no t.11llrn zakwitru1 

jalJlonie!!! A. Osieckiej, we współpracy dramaturgiczn<'j Krzysztofa 
Zalewskiego. R(•ż. i choreogr. Zygmunt Kamióski, scen. Janusz Tartylł0, 
oprac. muz. Wojciech Głuch i Jarosław Mqdroszkiewicz. 

2!J W Czarnej Sali Teatru „Wybrzeże" premiera Waiikowicz krzepi K. K1-
kolewskiego wg twórczości M. Waó.kowicza. Adapt. Wiesław Nowicki. 
Reż. Jan Si<'radzir1ski, scen. Jan Banucha, muz. Andrzej Glowióski. 
Wyst<1pili: Alina Lipnicka, Zbigni0w Lobodzi,\ski, Jerzy Nowacki, Jan 
Sieradzii1ski. 

LIPIEC 

Przyznane zostały nagrody przewodniczqcego ds. Radia i Telewizji z<1 
twórczość radiowq i telcwizyjm-1. Nagrodę otrzymał m.in. Stanisław 

Michalski za kreację aktorskq w roli Półpanka w serialu telewizyjnym 
Popielec. 

11 W KMPiK w Gdyni i Gdańsku spotkania z Jerzym Kamasem. Kolejne 
spotkanie w klubie „Bałtyk" na Witominie (18 VII). 

1:, W klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej J.1nusz Marzec przedstawił 
spektakl dla dzieci Szelmostwa Lisa Witalisa. 



21 Minister Kultury i Sztuki przywal 11,igrocly artystyczne za lfl83 rok. 
W dziedzinie pL1slyki 11agrodq I st. otrzymał m.iu. Marian Kołodziej 
za wybitne usi,p-;ni,;cia w dzicdz1111e scc11ogr..lfil tctttr;.ilnl' j. 
W muszli l,011u'rlnwej w ::i<1pu(·i1· Tl':1tr Ur:11n;-1tyc:.m:v z !'.:lhl:w;:1 pre
zentował spcktald dla dzll'ci .J. Odrow;_lŻ<ł O ślicznuch foviatkach i stra
sznym smokn w reż. Ewy Kologórskiej, muz. Zbigniew Dymarz. 

27 W Teatrze Dramatycznym w Gdyni premiera bajki wg J. Brzechwy 
'I'eatr pana Dropsa. Reż. Irena Byrska oraz oprac. scenogr. wg ilu
stracji J.M. Szancera. Choreogr. Marceli żc;dzianowski, rnuz. Mirosbw 
Niziurski, JL'rzy Szczyrba, kier. muz . .Jarosław Mądroszkiewicz. 

SIERPIEŃ 
6-7 W KMPiK w Sopocie i Gdyni monodram Za życie Zllch wale wg E. Sta-

chury prezentował M . .Juszczakiewicz z Teatru Adekwatnego z War-

szawy. 
12 W Teatrze TV spektakl przygotowany przez OTV Gdaósk - Anioł- 1w 

dworcu .T. Ahr„unowa-Newerly'l•g<>. rkż. Marcd Koch:11\czyk, realiz. tv 
Mari.111 Lig<.;za. Wysl .. )pili: l h-nryk Bisl:1, J,·n.y U.1pi1'1s\.d , Ew~ Kasprzyk, 
St~1nislaw L>ql>rnW!:->ki, Marian Ko<'i11i~1k. 

WRZESIEŃ 
Marek Okopi1'1ski, reżys(•r T1·atn1 „Wybrzde" zost:11 dyn·ktorl'rn Teatru 
I Jr:11natycz11('go w W:~rszawi(· i j1·d11<1L'Zi-•ś11iP 'TPatru lłz.(·czypuspolitej. 
W BibliolL·n• }~AN w Cd::11\slrn otwarto wysl:i\\'<; poświ1;,·1n1q :ż:ycill 
i twórczości Stanisława Tgnac(·~o Witld,•\vicz:1. 

11-12 W ram;1cll prngr,mHI Teat.rn Rzecypospolilej 11,1 S('Pllil· ' Tt•:1tru „Wy
brzeże" wyst;wil T(•atr Nurodrnvy z przedstawit'nil~m s:,.tuki CahlNona 
de la Barca Zycie jest snem w rl'Ż. Krystyny Skuszanld, Sl'('t1. Knta
rzyny Kępi1'1skiej. 

:!li W Klubie Milośnikc'i\v T<·atrn przy T1•alrz<' ,,Wybrze).L·" spntk:rnie z 
TTPnrykiPrn Hist.). 

PA7.DZIERNIK 
-- Teatr ,,Wybrzrże" uczestniczył w mic;dzynaroclnwym fcstiw:1lu teatral

nym Berliner Festtage (NRD) ze spektaklami w rcżysNii Krzysztofa 
Babickil'go: .Już prawie nic J. Andrzejewskiego i Pułapka T. R6żewicza. 

2 W Teatrze „Wybrzeże" premiera sztuki W. Gruhińskiego Niewirrna 
grzesznica. Tirż. Edward Dziewoi'iski, scrn. Marcin Stajcwski. Wystq
pili: .Joanna Bogacka, Krzysztof Gordon, Krzysztof Matusze\llSki, An
drzej Szaciłło. 

5-6 W kinie „Gedania" prezentacja baśni scenicznej db dzieci J. Po.wrysa 
Czarodziejski zegar. Reż. Leszek Kowalski, scen. Marek Brzozowski, 
muz. Marian SzyszkiC'wicz. 

8-12 Na scenie Teatru „Wybrzeże" ,vystępy Teatru Dramatycznego z Elbląga 
ze sztuk,1 G. Zapolskiej Ich czworo. 

21 W Teatrze Dramatycznym w Gdyni prapremiera sztuki I. Iredy11skiega 
Dziewczynki. Reż. Zbignie\v I3ogdat\ski, scen. Marian Kołodziej. 

26 W Teatrze TV premiera Szewców Witkacego przygotowana przez Kato
wicki Ośrodek TV w reżyserii Marcela Kocha11czyka. Wystąpili m.in. 
aktorzy Teatru „Wybrzeże": Joanna Bogacka, Jerzy Trela, Florian Sta
niewski. Oprac. muz. Andrzej Glowii'lski. 
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LISTOPAD 
Gdański OTV zaprezentował w I programie TV Listy do Mileny F. Kaf
ki. Przekł. F. Konopka. Reżyseria Krzysztof Babicki, scen. Łucja i Bru
no Sobczakowie, realiz. tv Marian Ligęza. Wystąpili Henryk Bista (Kaf
ka), Anna Dymna (Milena) oraz Jarosław Tyrański i Kuba Zaklukie
wicz. 

6 Premiera Teatru „Miniatura" w Domu Kultury na Oruni bajki J. Za
borowskiego Przygody Tomcia Paluszka. Reż. Michał Zarzecki, scen. 
Gizela Bachtin-Karłowska, muz. Wanda Dubanowicz. 

11 W Domu Kultury na Morenie spektakl Kłopoty z piosenką prezentowa
li aktorzy Teatru „Miniatura". 

13 Towarzystwo Kultury Teatralnej w Gdyni zorganizowało w klubie 
,,Fregata" odczyt Henryka Jabłońskiego Życie teatralne w Gdyni. 

1.3 W KMPiK w Gdyni prezentacja spektaklu wg S.I. Witkiewicza Tak 

żwana ludzkość w obłędzie czyli krótka rzecz o erotyzmie w wykona
niu K. Dziemaszkiewicza i M. Pawlika. 

16-17 W Ratuszu Staromiejskim spektakle Ubu król wg A. Jarry'ego przed
stawił lalkarz francuski Massimo Schuster, który wraz z „Theatre de 
l'arc en terre" przyjechał do Gdańska na zaproszenie Teatru „Minia
tura". 

17 W Teatrze „Wybrzeże" premiera sztuki J. Geneta Balkon. Przekł. 

M. Skibniewska i J. Lisowski. Reż. Ryszard Major, scen. Jan Banucha, 
muz. Andrzej Głowiński. Jednocześnie jubileusz 30-lecia pracy arty
stycznej obchodził Stanisław Michalski kreujący rolę Generała. 

18 W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej bajkę dla dzieci Łapać zbója 

Madeja przedstawili aktorzy Teatru Dramatycznego w Gdyni. 

20 Na Festiwalu Dramaturgii Rosyjskiej i Radzieckiej w Katowicach wy
stęp Teatru „Wybrzeże" z Wiśniowym saclern A. Czechowa w reż. 

Krzysztofa Babickiego. 
23 W Gdańskim Ośrodku Teatralnym (MDK Orunia) spektakl Łapać zbója 

Madeja zaprezentowali aktorzy Teatru Dramatycznego w Gdyni. 
2.3-26 W Tarnobrzegu w Barbórkowej Dramie Teatralnej wystąpił na scenie 

WDK Teatr „Wybrzeże", prezentując Wiśniowy sad A. Czechowa. 

GRl DZIEŃ 
Teatr „Miniatura" odbył dwutygodniowe tourni'e po Hiszpanii ze spek
taklem Tymoteusz Rymcirnci J. Wilko1°1skiego w reż. Michała Zarzec
kiego. 

9-10, Na scenie Teatru Rzeczypospolitej w Warszawie wystqpy Teatru „Wy-
12-13 brzeże" ze spektaklami w reż. Krzysztofa Babickiego: Wiśniowy sad 

A. Czechowa (na scenie Teatru Dramatycznego) i Już prawie nic 

J. Andrzejewskiego w Teatrze Nowym. 

25 Premiera Teatru ,,Miniatura" w Domu Kultury na Oruni - Wyprawa 

po margaretki R. Maskowa. Reż. Hubert Bielawski, scen. Barbara 
Cybulska, Małgorzata Włodarska, oprac. muz. Adam Paskowski. 

Ponadto w 1983 roku: 
- W KMPiK w Gdyni odbywały się spotkania - prelekcje w cyklu „Teatry Wy

brzeża 1945-S;j'' prO\,vadzone przez Krzysztofa Wójcickiego. 

- Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży kontynuowało cykle eduka
cyjne dla szkół podstawowych i zasadniczych szkół zawodowych, dając na te

renie województwa gda11skiego ok. 80 spektakli miesiGcznie. Obszar działania 
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Centrum przy współpracy 14 teatrów z innych miast (Białystok, Bydgoszcz, 

Elbląg, Gorzów Wlkp., Koszalin, Łódź, Poznań, Słupsk, Tarnów, Warszawa, Wro

cław) obejmował 18 województw. 
W cyklu „Poznajemy teatr" przygotowano następujące premiery: 

Teatr renesansowy. Scenariusz Regina Witkowska, wykonawcy: Igor Miel

czarek, Jerzy Nowacki, Jan Sieradziński lub Andrzej Celiński, Andrzej Richter, 

Stanisław Raczkowski; 
,(;wiat jest teatrem. Scenariusz Krzysztof Wójcicki, wykonawcy: Jacek Godek, 

Igor Mielczarek, Maciej Szemiel lub Krzysztof Kolba, Wojciech Cygan, Krzy

sztof Arsenowicz; 
Czy potrafię zrozumieć ciebie, Stradforczyku? Scenariusz Florian Staniewski, 

wvkonawcy: Halina Kosznik-Makuszewska, Florian Staniewski, Jan Sieradzii1ski 

lub Barbara Damulewicz, Marek Kozak, Marek Rajski; 

Moralitet gdański. Scenariusz Sławomir Scislowski, wykonawcy: Alina Lip

nicka, Jerzy Nowacki, Jan Sieradzi11ski lub Krzysztof Kolba, Katarzyna Cygan, 

Krzysztof Arsenowicz; 
Molier. Scenariusz Tomasz Nowak, wykonawcy: Teresa Kaczyńska, Florian 

Staniewski, Henryk Sakowicz lub Bożena Kostecka, Marek Rajski; 

Theatrum narodowe. Scenariusz Krzysztof Wójcicki, wykonawcy: Jan Siera

rlziński (reż.), Jerzy Nowacki, Jerzy Dqbrowski, Irena Pająk; 

Bohater romantyczny. Scenariusz Halina Kasjaniuk, Sławomir Ścisłowski, 

wykonawcy: Jan Sieradziński (reż.), Krystyna Tesarz, Jerzy Gorzko, Kazimierz 

Błaszczyński; 

Inscenizacja romantyczna. Scenariusz Tadeusz Pliszkiewicz, wykonawcy: Jan 

Sieradziński (reż.), Daniel Saulski, Maciej Syka ta; 

Swiqtynia sztuki. Scenariusz Krzysztof Wójcicki, wykonawcy: Jan Sieradziń

ski (reż.) Jerzy Nowacki, Zbigniew Olszewski, Krystyna Tesarz; 

Opowieść o Wyspiańskim. Scenariusz Wiesław Nowicki, wykonawcy: Wiesław 

Nowicki (reż.), Wanda Neumann, Jerzy Gorzko. 
W cyklu: ,,Rozmowy o teatrze" przygotowano nastqpuj~ce premiery: 

Walka o nowego obywatela. Scenariusz Piotr Suchora, wykonawcy Piotr Su

chora, Stefan Socha, Rafał Żabiński; 

Teatr polski pod zaborami. Scenariusz Halina Kasjaniuk, wykonawcy: Urszu

la Kowalska, Marek Rajski, Jerzy Gorzko; 

Bohater romantyczny. Scenariusz Halina Kasjaniuk, Sławomir Ścisłowski, 

wykonawcy: Małgorzata Konieczna, Jan Konieczny, Jerzy Nowacki; 

Inscenizacja romantyczna. Scenariusz Władysław Zawistowski, wykonawcy: 

Jerzy Kiszkis, Jarosław Grądek, Grzegorz Chrapkiewicz; 

Gabriela Zapolska i jej dramaty. Scenariusz Ludmiła Legut, wykonawcy: 

Ludmiła Lcgut, Małgorzata Talarczyk, Roman Talarczyk; 

Teatr Gombrowicza. Scenariusz Aleksander Jurewicz, wykonawcy: Andrzej 

Szaciłło, Tomira Kowalik, Krzysztof Matuszewski, Jan Konieczny; 

Groteska w teatrze. Scenariusz Sławomir Jóźwik, wykonawcy: Tomira Ko

walik, Sławomir Jóźwik, Jarosław Grądek lub Jerzy Dąbkowski, Maciej Sze

miel, Alina Lipnicka; 

Ionesco. Scenariusz Krzysztof Wójcicki, wykonawcy: Elżbieta KochanowskD., 

Irena Pająk, HPnryk Sakowicz, Kuba Zaklukiewicz; 

Teatr czy laboratorium? Scenariusz Krzysztof Wójcicki, wykonawcy: Jerzy 

Nowacki, Jan Sieradziński, Irena Pająk, Jacek Godek; 

Kiedy wkracza Wyspiański. Scenariusz Halina Mierzwióska, wykonawcy: Flo

rian Staniewski, Zbigniew Olszewski, Barbara Patorska. Reż. Florian Staniewski, 

scen. Jadwiga Pożakowska; 



, 
Teatr ogromny. Sccn;-iriusz Krzysztof Wójcicki, wykonawcy: Jun Twardowski, 

Henryk Sakowicz, Andrzej Nowiriski, Zdzisław Tygidski; 
PPtyc,.;ki z Witk.w·yn1... Sc:cn~riu:,z .!\tira l\lrJssakowska-\Vf'lJer, ,•;ylwna\\"<'y: 

Flori,111 Stanic,vski (reż.), i\cl.-1n1 l-(ai',i1nit~r1, Trela, I:arbura Patorska, .Jaroslavv' 
Tyraóski. 
CET opublikowało kolejny, trzeci zeszyt metodyczny Komedia cleU'arte. Red. 
Grażyna Antoniewicz, opracowanie tekstów Anna Chrapkowska oraz zestawy 
scenariuszy do pierwszych lat edukacji w cyklach „Poznajemy teatr" i „Rozmo
\VY o teatrze". 



• 
HUCil MUZYCZNY 

STYCZEŃ 

198-1 

W Il Eonkursic na wykonanie pieśni S. Moniuszki zorga11izowany111 

przez Warszawskie Tovvarzystwo Muzyczne dla studentów \Vyższych 

uczelni muzycznych III miejsce zdobyła Aleksandra Kucharska (sopran) 

z AM w Gdańsku. 
W Akademii Muzycznej odbył sic; koncert studenckiej Orkiestry Sym

fonicznej pod batutą Wojciecha Rajskiego. Program: H. Schurnaw1 

II Symfonia C-clur op. Gł, J. Brahms Koncert fortepianowy d-nwll -

solista Waldemar Wojtal. 
e 

W Teatrze Polskim w Pozna111u \\:yst,Jpił Teatr 1nstrunwnl.al11y Hyszar--

da Miśka dzialaj~cy przy Teatrze Muzycznym w Gdyni ZE) spektaklem 

Taniec lolwlora. 

2 Kierownikiem artyslyczuym Op(}ry Bałtyckiej zost;-ił mianowany Janusz 

Przybylski. 
W Białej Sali Ratusza Glównt>go l\'1i;.1sta koncert nn\voroczny Karna

wał w niuzyce z udziałem Danuty Bernolak (sopran), Renaty 1 T:.twrylak 

(sopran), Marka Kalisza (tenor), Andrzeja Koseckiego (b,1s), Krystyny 

Jureckiej (skrzypce), Emilii Grażyó.skiej-Stefanowicz (fortepian), Bar

bary Zurowskiej-Sutt prowadzenie. W programie utwory R. Straussa, 

E. Kalmana, l. Dunajewskiego, G. Verdiego, J. Offenbacha, Ch. Gou

noda. 

6 W KMPiK w Gdy11i w cyklu koncel<tów „Portrety kompozytorów" pro

\vadzonych przez JudwigG Kotarskq prezentacja utworów R. Straussa, 

E. Kalmana. Wykonawey: l\farck Kalisz (tenor), Rrnata Hawrylak (:-;o

pr,rn), Emilia Grc1ży1·1ska (fortepian). 

6-7 W POiFB i Teatrze Muzycznym koncerty Orkiestry F'ilharmouii Bał

tyckiej prJd dyrekcj,1 Zbigniewa Bruny. Soliści: Danuta BernoL:ik (so

pran), Waldemc1r M::llicki (~nrtepian). Program: G. Gershwin Suita, 

Kołysanka i Sumrnertime z Porgy and Bess, F. Loewe Przetaiiczyć 

całą noc z My Fair Lady, G. Gershwin Koncert fortepianowy F-clllr, 

F. Liszt II Rapsodia węgierska, F. Lehar Pieśń Wilii z Wesołej u:dówki, 

walc N. Paganini Miłość to niebo na ziemi, G. Gershwin Amerykanin 

w Paryżu. 

13-1 I W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją 

Zdzistnva Siadlaka. Solista Tomasz Tomaszewski (skrzypce). Program: 

V-l.A. Mozart Uwertura do opL·ry We.•:ele Fiuara, L. v~,11 lkcthove11 

Koncert skrzypcowy V-ciur op. til, \V.A. Mozart Symfonia Fs-dnr. 

1:i W Palncu Opatów w Oliwie koncert muzyki renesnnsowej w wykona-
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• 
niu Henryki Januszewskiej (spiew) z Krakowa i jerzcgo Żaka (IuL1i:1) 

z Katowic. 
W klubie SPAM koncert kameralny Kwintetu Instrumentów DcJych 

Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

19 Uczniowie Szkoły Baletowej Katarzyna Gdaniec i Artur Kuraszewski 

otrzymali stypendium z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Stypen

dium zostało wręczone przez prof. Jana Szczepańskiego. 

20-21 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod batutą Boh

dana Olędzkiego. Solistki: Barbara świątek (flet), Urszula Mazurek 

(harfa). Program: B. Buczkówna Duoclecet smyczkowy (prawykonanie), 

W.A. Mozart Koncert podwójny na flet i harfę, J. Haydn Symfonia 

G-dur nr 100 „Wojskowa". 

21-22 W bazylice św. Mikołaja koncert kolGd i pastorałek w wykonaniu chóru 

,,Cantores Minores Vratislaviensis" pod dyrekcją Edmunda Kajdasza. 

23-26 W Teatrze Dramatycznym w Gdyni, w Grand Hotelu w Sopocie, w 

Białed Sali Ratusza Głównego Miasta i w Szkole Muzycznej w Elblągu 

koncerty Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskiego. Program: .J.S. 

Bach VI Koncert brandenburski n-ciur oruz Koncert na klawesyn i or

kiestrę - solista Leszek Kędracki, A. Corelli Sarabanda, Giga, I3adi

nerie, G. Rossini II Sonata na orkiestrę smyczkową. 

26 W siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu recital wokalny Ryszard-1 

Cieśli z towarzyszeniem Piotra Kusiewicza (fortepian). 

27-28 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Ja

nusza Przybylskiego. Solista Piotr Paleczny (fortepian). Program: 

S. Rachmaninow Il Koncert fortepianowy c-moll op. 18, G. Bizet I Sym

fonia C-dur. 

29 W klubie SPAM koncert w wykonaniu Grażyny Zarzeckiej (wioloncze

la) i Anny Prabuckiej-Firlej (fortepian). 

31 25-lecie pracy artystycznej Floriana Skulskiego, solisty (baryton) Opery 

Bałtyckiej. 

LUTY 
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2 W Towarzyslwic Przyjaciół Sopotu koncert w wykonaniu Malgorza~y 

Kopczyńskiej-Dakowskiej (wiolonczela) i Beaty Halskiej (fortepian). 

2.-3 W POiFB koncerty Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiu

ka. Dyrygent Nicholas Kraemer (Wlk. Brytania). Program: W.A. Mozart 

Symfonia B-dur, A. Corelli Concerto r;rosso F-dur op. 6, M. Tippett 

Little !\Jusie for St ring Orchestra, W.A. Mozart Symfonia koncertując'! 

Es-dur na skrzypce i altówkę. Soliści: Jan Stanienda i Wiesław Kwaś

ny. 

4 W Teatrze Muzycznym premiera Widm S. Moniuszki. Oprac. tekstu 

A. Mickiewicza, insc. i reż. Ryszard Peryt, scen. Andrzej Sadowski, 

kier. muz. Stanisław Królikowski, choreogr. Kazimierz Wrzosek. Wy

stąpili: Andrzej Pieczyński (Prologus-Mickiewicz), Ryszard Ronczewski 

(Upiór-Gustaw), Kazimierz Sergiel (Guślć:1rz), Zdzisław Tygielski (Sta

rzec) i in. 

5 W klubie SPAM koncert kameralny w wykonaniu Barbary Paszowskiej 

(flet), Jerzego Hoffmanna (skrzypce), Anny Prabuckiej-Firlej (fortepian), 

Bogdana Kułakowskiego (fortepian). 

W Pałacu Opatów recital Gizeli Gałkowskiej-Prusek z towarzyszeniem 

Marka Dyżewskiego (fortepian). W programie pieśni .J. Brahmsa, 

R. Straussa, C. Debussy'ego, K. Szymanowskiego. 



8 Orkiestra Karneraina Wojciecha Rujskiego występowaia w Krakowie. 
Program: A. Corelli Concerto grosso g-moll op. 6, J.S. Bach II Suita 

h-moll - solista Grzegorz M. Olkiewicz (flet), III Koncert brandenbur

ski G-dur, A. Corelli Sarabanda, Giga, Badinerie. 

9 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital fortepianowy Anny Prabuc

kiej-Firlej. 
10 W KMPiK w Gdyni w cyklu „Portrety kompozytorów" koncert utwo

rów F. Mcndelssohna w wykonaniu Ireny Albrecht i Andrzeja Nanow

skiego. 
10-11 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod batutą Ka

mena Goleminowa (Bułgaria). Solista Eugeniusz Modliszewski (trąbka). 

Program: G. Rossini Uwertura do opery Signor Bruschino, J. Haydn 
Koncert Es-dur na trqbkę, L. van Beethoven Il Symfonia D-dur. 

10-18 W ramach Dni Teatru Wielkiego w Warszawei gościnny występ Floria
na Skulskiego w partiach tytułowych oper Rigqletto G. Verdiego i Król 

Roger K. Szymanowskiego. 
11 W Ratuszu Staromiejskim korn:crt pieśni polskich w wykonaniu An

drzeja Hiolskiego. 
1 t-13 W Gdyni i w Sopocie koncerty Orkiestry Kameralnej Wojciecha Raj

skiego. Program: A. Vivaldi Cztery µary roku - solistka Jadwiga Kot
nowska (flet), G.F. Haendel Concerto grosso G-dur, W.A. Mozart Sere

nada notturna D-dur. 
16 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital Henryka Keszkowskiego 

(skrzypce) i Włodzimierza Wiesztordta (fortepian). 

17-18 W POiFB i Teatrze Muzycznym koncerty Orkiestry Filharmonii Bał

tyckiej pod dyrekcją Mieczysława Nowakowskiego z Olsztyna. Solista 
Jan Kulesza (fortepian). Program: G. Rossini Uwertura do opery Włosz
ka w Algierze, W.A. Mozart Koncert fortepianowy C-clur, F. Schubert 
Il Symfonia B-dur. 

19 Na Oliwskim Wieczorze Kameralnym \V Pałacu Opatów wystąpił 

szwedzki pianista polskiego pochodzenia Michał Wesołowski. W pro
gramie utwory F. Chopina i R. Schumanna. 
W KSW „Żak" koncert Soli.ki w repertuarze popularnym - studentom. 

Trójmiasta w wykonaniu Bożeny Szmyt-Piontek (sopran), Andrzeja Pru
ska (tenor), Ryszarda Ziółkowskiego (fortepian) i Kazimierza Oronia 
(prowadzenie). W programie pieśni neapolitańskie. 
Na walnym zebraniu Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w 
Gdańsku ukonstytuował siG nowy Zarz4d Oddziału w składzie: Grze
gorz Sutt (prezes), Joachim Gudel, Stefan Trojanowski (wiceprezesi) 
oraz Danuta Dziedzic, Tadeusz Kłoś, Leon Bator, Andrzej Filar, Krzy
sztof Sperski, Janusz Swiłło, Sąd Koleżeński: Władysław Walentynowicz 
(przewodniczący), Roman Heising, Konrad Pałubicki, Komisja Rewizyj
na: Edmund Szulist (przewodniczący), Alicja Legieć-Matosiuk, Piotr 
Kutner i Aleksander Trus. 

20 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta koncert Gdańskiego Zespołu 

Muzyki Dawnej. W programie utwory M. Gremboszewskiego, M. Miel
cze'\vskiego, S.S. Szarzyńskiego, C. Bulhnera, T.A. Volckmara, F. de 

Rivulo, J. Wanninga, A. Hakenbergera, J. Różyckiego, K. Forstera, 
G.G. Gorczyckiego. · 

21 W Ratuszu Staromiejskim koncert pieśni R. Schumanna, F. Chopina 
i arii operowych w wykonaniu Mt.lcieja Wójcickiego. Akompaniament 
Paweł Baryła. 
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21-28 Podczas XIV Festiwalu Polskiej Muzyki Wspólczesn~j we Wrocła ..viu 

wystąpił Teatr Instrumentalny Ryszarda Miśka. 
23 W Towarzysl\vie Przyjaciół Sopotu recital wokalny Kaliny Żckowej 

(sopran) z Bułgarii z towarzy::;zcniem Bogdana Kulakowskiego (forte

pian). 
:!1 w KMPiK w Gdyni koncert w wykonaniu Kwintetu Instrumentów DG

tych - studcnViw Akademii Muzyc;.,.11ej. 
21-25 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrckcj~1 

Christiana Kluttiga z NRD. Soliści bułgarscy: K<1lina Zikowa (sopran), 

Niedi<1ko Todorov (skrzypce), Boriu Pamukczijew (obój). Program: 

G.F. Ihl<'ndcl Suita D-dtlr z Mn::::yf{i na woclzic, ,J.S. Bach Koncert 

tl-nwl.l na o/,,'ij, :.;IUZLJJ)Ce i orkie:;tn: ora:t J<.antulu nr :!U:!, L. van Bee

thoven VIII Symfonia i•'-tlur up. 93. 

MARZEC 
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1 Dyrek torem i kierownikiem artystycznym Teatru Muzycznego został 

mianowany Jerzy Gruza. 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital francuskiego pianisty .Jacque

sa Schaha. 
3 W POiFB premiera Orfeusza w piekle J. Offenbacha. Libretto II. Cre

micux i L. Halćvy. Tekst polski S. Dygat, J. Minkiewicz, oprac. dra

maturgiczne B. Artemska. Kier. muz. Zbigniew Bruna, współpr. muz. 

Zygmunt Rychl·rt. lnsc. i reż. Beata Artcmska, scen . .Tózef Napiórkow
ski, H.ysz,1rd St<ilrnicki, chorl'ogr. Henryka Komorowska, Klaudiusz 
Gląl>czyóski, przyg. chóru ,J;l11usz l,;1pot. 

t W Pałacu Op,1Uiw konct'rt muzyki .J.S. Bach,1 w wyk1m;rniu Ill-urylrn 

Kc:-;zkowskicgo (skrzypce) i Włodzimierza Wicsztordta (fortepian). 

W klubie SPAM koncert kamer.dny z udziałem Marii Suwary (skrzyf)
ce) i Krystyny Wav.-ryk<'>w (fortepian). W programie utwory W.A. Mo
z;1rLl_, K. Szym;inowskiego, C. Dehussy'cgo i M. Havcl;i. 

;, W PO i FB Bogusław Kaczy{1ski prvze11towal muzyczn,1 opowieść o .J,lllie 
K i1·purzP i Marcie r;ggcrth. 

5-7 W Cdyni, Sopoci1: i Elbl,1gu kolll'l'rl.Y Orkiestry Kanwr,il1wj Wojcicch,1 
HajskiPgo. Progr;im: (;. Rossini I So11r1/n 11n k11 1urt<'i sm11c:..l{nn1 y, B. Bar

tók Di1•crtimr'11to rrri nrkiestrr.; s111y(·:.Twwq, L, van B1·dliovc11 Koncerl 

]J()tr(>jllU net sl(r.z111Jce, 1violoru:::clc;, fortc))imi i or/destrę - soliści Kry

styn;\ .Jurecka (skrzypce), M,dgorzat,1 Kuziemsk;l (v-.:iolo11czcl,1), Bogdan 
Kul;ikowski (fortepian). 

8 W Spolccznym Domu Kultury na Zaspie ko11ct'rt Orkie::;try K,1rneral11cj 

Wojciecha Rajskiego. Program: c;. Rossini 1 Sonata na kwurtet smuc.:
kowy, A. Corelli Concerto gros~o nr 8, W. A. Mozart Serenada nottur
na nr 6. 

W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital fortepianowy Piotra Ru
dzika. 

9-10 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekchi 

Ewy Michnik z Krakowa. Solista Tadeusz Zmudzi11ski (fortepian). Pro

gram: K. Penderecki Aclaqietto z opery Raj utraconu, K. Meyer I<.on

cert fortepianowy, M. Karłowicz Odwieczne pieśni op. 10. 

10 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta wystqp Orkiestry Kameralnej 

Polskiego ll.1dia i TV pod dyn·kcj,1 Agnieszki Duczmal. Program: A. Vi

valdi Cztery pory roku solistka Jadwiga Kotnowska (flet), 

G.F. fl,lL'lHlel Co11certo orosso cl-nwll 11r IO . W.A. Mozart 1-:i11e kleine 

Nachtmusik, II. Wolff Serenada wioska, I'. Czajkowski Serenada C-clur. 



10-11 W Teatrze Muzycznym inauguracja Gdyńskich Wieczorów Baletowych 

zainicjowanych przez Szkołę Baletową. Kierownictwo artystyczne Broni

sław Prądzyński, Łucja i Bruno Sobczakowie, Kazimierz Wrzosek. Pro

wadzenie Alicja' Boniuszko. Wystąpili: Ewa Głowacka, Kama Akucewicz, 

Anna Grabka, Jolanta Rybarska, Barbara Sier, Renuta Smukała, Janusz 

Ma.zoń, Katarzyna Gdaniec, Arkariusz Kuraszewski, Daria Dadun i Ma

riusz Malecki. 
11 W klubie SPAM koncert kameralny w wykonaniu Anny Kuloskiej 

(wiolonczela) i Ligii Ulfik (fortepian). W programie utwory L. Bocche

riniego, L. van Beethovenu, F. Schuberta. Powtórzenie koncertu w To

warzystwie Przyjaciół Sopotu 15 llI. 

1:i W Akademii Muzycznej koncert w wykonaniu studentów Wydziału In

strumentc.1lnego. 
16-18 W POiFB i w Teatrze Muzycznym koncerty Orkiestry Filharmonii 

Bałtyckiej pod dyrekcją Adama Natanka. Solista Janusz Grobelny 

(fortepian). Program: H.M. Górecki Trzy utwory w dawnym styl.u, 

L. van Beethoven 1 V Koncert fortepianowy G-dur oraz IV Symfonia 

13-dur. 
18 W Pałacu Opatów koncert w wykonaniu Joanny Kubaszewskiej (so

pran), Eugeniusza Modliszewskiego (trąbka), Eli Susmanek i Emilii 

Graży11skiej (fortepian). Prowadzenie Barbara Zurowska-Sutt. 

18-21 

W klubie SPAM recital akordeonowy Krzysztofa Naklickiego. 

W Ratuszu Staromiejskim koncert słowno-muzyczny Chopin natchnie-;. 

niem poetów w wykonaniu Krystyny Jastrzc;bskicj (fortepian) i Teresy 

Mareckiej (recytacje). 

W KMPiK przy Długim Targu walce J. Stramsa oraz arie ,z popular

nych oper w \vykonaniu Gizeli Gałkowskiej. 

W Akademii Muzycznej przesluch,mia Ogólnopolskiego Konkursu Gry 

na Instrumentach DGtych - gry na Wć.lltorni dla studentów i absol

wentów wyższych uczelni muzycznych. Jury pod przewodnictwem An

drzeja Pietrasa nic przyznulo I nć.lgrody, dwie II otrzymali: Tomasz 

Sopur z Lodzi oraz Henryk Frankowski z Katowic, III Mirosław Płoski 
z Cda1·1sk;1. Wyróżllicnia otrzymali: Andrzej Kijcuick z Gdal'lska i KrzY

sztof 1Jrumir'1ski z Wrocl;iwia. Nagrodr~ spccjal11;1 AM we Wrocla~iu 

przyz11;ino .Jcrzuuu Sh;zakowi z Katowic. WystGP laureatc'>w ua ko11-

cercie 23--2·1 11 l. 

:.'.O \V Hćlluszu SL1r<H11icjskirn recital l3<iżclly Purzyr'1skicj (soprclll) 'l li.Jwa

rzyszcnicm Elviry Ilodinaro\·cj (fc1rkpia11). W programie pir-~ui S. Rach-

malli11owc1. 

21 W Towarzystwie l'rzyjaź11i l'ulsko-Frn11cu:;Jdcj w (;dyni koucPrt fran

cuskiej JtJllzyki <>luesu rococo. Wykonawcy Janu::;z Swillo i Marek Tabi 

(wiolor i czek). 
W KMl'iK w Sopocie ko11cert utwor{Jw (;. C(·rshwina w wykollaJJiU 

Pawła B,1ryly, Bożeny Borowskiej i E. M<Jd]iszewskiego. 

i~ W Akach·mii Muzycznej recital trGbacza Grzegorza 1,cczkow;:ddcgo. 

Akompaniament Bożena Szull-Talur. W progrumie utwory J. Joliveta 

i J.N. Humcla. 
W Towarzyst\vie Przyjaciół Sopotu koncert w wykonaniu Marii Su

wary (skrzypce) i Krystyny Wawryków (fortepian). 

23 W KMPiK w Gdyni w cyklu „Portrety kompozytorów" koncert muzyki 

II. Wieniawskiego w wykonaniu Mirosławy Pawlak i Haliny Cichoi'1-

-Haraś. 
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23-2-1 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcjci Zbi

gniewa Goncerzewicza. Soliści: Tomasz Sopur (róg), Henryk Franko

wski (róg). Program: A. Corelli Concerto grosso op. 6, nr 1, W.A. Mo

zart IV Koncert na róg Es-dur, R. Strauss I Koncert Es-dur na TÓ:J 

op. 11, M. Karłowicz Rapsodia litewska. 

2ł W POiFB koncert Szkolnej Orkiestry Symfonicznej POSM I i II st. 

w Gdańsku pod dyrekcją Grzegorza Sutta. Soliści: Elżbieta Pasierow

ska (fortepian), Piotr Stefaniak (kontrabas), Aleksandra Januszajtis 

(skrzypce), Piotr Sutt (perkusja), Helena Roguska (skrzypce). W pro

gramie utwory L. van Beethovena, J.S. Bacha, H. Wieniawskiego. 

25 W klubie SPAM koncert wokalny Andrzeja Nanowskiego (baryton) z to

warzyszeniem Elviry Hodinarovej (fortepian). W programie utwory 

W.A. Mozarta, F. Chopina, G.F. Haendla, Ch.W. Glucka, M. Musorgs

kiego. 
W KMPiK przy Długim Targu koncert w wykonaniu Krystyny Ingers

le ben (sopran), Stefana Cejrowskiego (tenor), Wojciecha Szmaja (skrzyp

ce) i Karola Baryły (fortepian) oraz drugi koncert Pieśni i piosenki 

z repertuam J. Kiepury w wykonaniu Gizeli Gałkowskiej (sopran), An

drzeja Pruska (tenor) i R. Ziółkowskiego (akompaniament). 

26 W Akademii Muzycznej koncert utworów kameralnych kompozytorów 

gdańskiego oddziału ZKP. W programie utwory W. Walentynowicza, 

B. Riemera, R. Kwiatkowskiego, JUL Jabłońskiego. Wykonawcy: Mir0-

slawa Pawlak (skrzypce), Jolanta Neumann (skrzypce), Krystyna Pi

skadlo (altówka), Jadwiga Ewald (wiolonczela), Jadwiga Lewczuk (for

tepian), Emilia Grażyfoka (fortepian), Andrzej Pietras (klarnet), Jerzy 

Stachnik (trąbka). Prowadzenie koncertu Joachim Gudel. 

27 W Ratuszu Staromiejskim wystGp kwartetu smyczkowego „Varsovia" 

i Bogdana Czapiewskiego (fortepian). W programie utwory L. Boceheri

niego, L. van Beethovena, J. Zan~bskicgo. 

30 W Teatrze Wielkim w Warszawie gościnny wystqp Floriana Skulskiego 

w Don Carlosie G. Verdiego w partii Markiza Posy. 

30-31 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcj:) 

Krzysztofa Missony. Solista Bogdan Czapiewski (fortepian). Program: 

L. van Beethoven Uwertura „Egmont" op. 8{, B. Bartók III Koncert 

fortepianowy, J. Brahms II Symfonia D-dur. 

31 Na X Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych Opole 84 występo

wał Teatr Muzyczny, prezentując Widma S. Moniuszki. Spektakl otrzy

mał następujące nagrody: I - za reżyserię dla Ryszarda Peryta, I -

za scenografię dla Andrzeja Sadowskiego, I dla Zespołu Wokalnego 

oraz wyróżnienie dla Kazimierza Sergiela za rolę Guślarza. 

KWIECIEŃ 
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1 W klubie SPAM recital fagotowy w wykonaniu Wojciecha Orawea 

z akompaniamentem Krystyny Pyszkowskiej. W programie m.in. utwo
ry A. Vivaldiego, T. Bairda. 

W KMPiK w Sopocie koncert muzyki węgierskiej W krainie czardasza 

w wykonaniu Krystyny Wawryków. 

2--4 W Gdyni, Sopocie i Elblągu koncerty Orkiestry Kameralnej Wojciecha 

Rajskiego. Program: W.A. Mozart Eine kleine Nachtmusik, M.G. Monn 

Koncert wiolonczelowy - solista Wolfgang Boetcher z Berlina Zach 
M. Karłowicz Serenada op. 2. ., 

4-.3 Na scenie POiFB prezentacja Gwiazdy Baletu Radzieckiego - fragmen

ty baletów klasycznych P. Czajkowskiego, A. Offenbacha, Minkusa, 



5 

{i-8 

7 
9 

9-11 

11 

12 

12-13 

13-11 

15 

26 

27 

27-28 

D.F.E. Aubera. G. Mahlera 

kich. 

in. w wykonaniu artystów scen radziec-

W Towarzystv/ie Przyjaciół Sopotu recital fortepianowy Andrzeja Wa

wrykowa. 
W POiFB i Teatrze Muzycznym koncerty Orkiestry Filharmonii Bał

tyckiej pod batutą Jerzego Salwarowskiego. Solista Waldemar Malicki 

(fortepian). W programie uhvory F. Liszta II Rapsodia węgierska, 

II koncert fortepianowy A-clur, I koncert fortepianowy Es-dur, Pre

luclia. 
W Akademii Muzycznej recital gitarowy Wolfganga Lendle z RFN. 

Uroczystość wr~czenia Nagród Teatralnych Wojewody Gda11skiego za 

osiągniqcia artystyczne w 1983 r. Za najlepszy spektakl roku uznano 

przedstawienie Opery Bałtyckiej Halka S. Moniuszki - kier. muz. 

Bogusław Madey. Nagrodę otrzymał Marian Kołodziej za scenografię 

do llalki, Bożena Szmyt-Piontek za najlepszy debiut roku - rolę Hal

ki. Jerzy Gruza otrzymał nagrodę za reżyserię ooeretki Pe richo!a 

J. Offenbacha \V Teatrze Muzycznym, aktor Te:.:.tru Muzycznego An

drzej Pieczyński - za rolę Disc-jokeya w Disco-storu J. Pisty. 

Tourn<'.·e Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskiego po NRD. W pro

gramie utwory W.A. Mozarta, P. Czajkowskiego, M. Kurlowicza. 

W Ratuszu Staromiejskim koncert węgierskiego kwartetu smyczkov,:ego 

„Kwartetu Kodalya". W programie utwory W.A. Mozarta, L. van 

Beethovena, B. Bartoka. 

W Towarzyst\vie Przyjaciół Sopotu recital Janiny Kostyszyn (sopran) 

i Zdzislawu Bytnura (fortepian). 

Na seenic POiFB i Teatru Muzycznego występy Bal2t Theatre de 

L'Arche z Francji pod kierownietwem Maguy Marin ze spektaklem 

May n wg S. Becketta. 

W KMPiK w Gdyni w cyklu „Portrdy kompozytorów" koncert utv,;o

rów J.S. B,1cha w wykonaniu Henryka l(eszkowskiego i Wlodzimit'rz.a 

Wiesztordta. 

W POiFB koncerty Orkiestry Filhurmonii Bałtyckiej pod dyrekcj4 Ka

rola Teutscha. Solista Paweł Kamasa (fortepian). Program: J.S. Bach 

Aria na strnnie G, W.A. Mozart Koncert fortepianowy A-clur, .T. Haydn 

Sym,fonia e-moll nr 44 „Żałobna". 

W Ratuszu Staromiejskim SO. koncert z cyklu Wieczór w Ratuszu. Wy

:;tąpili: Włodzimierz Wiesztordt (fortepian), Krystyna Jurecka (skrzyp

ce), M<.1lgorzata Kuziemska (wiolonczela), K. Langman (flet) ornz Bry

gidu Skiba, Bożena Porzyńsku, Renata Ifawryl<.lk, Marek Kalisz, Florian 

Skulski, Wieslav-.ra Maliszev-.1ska, kwintet dqty z Akademii Muzycznej. 

Akompaniament Krystynu Wawryków i Jadwiga Lewczuk. 

W Pulacu Opatów recital Andrzeja Nunowskiego. W programie pieśni 

W.A. Mozurta, M. Musorgskiego, F. Chopina, S. Rachmaninowa, Ch.W. 

Glucka, P. Czajkowskiego, G. F. Haendla. Przy fortepianie Elvira Ho

dinarova. 

W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert muzyki średniowiecza i re

nesansu. Wykonawcy Wojciech PośpiPch (tenor), Mirosław Kulczyi1ski 

(teorban), Michał Breinwald (recytacje). 

W KMPiK w Gdyni koncert arii operowych \V wykonaniu Janiny K')

styszyn (sopran) i Zdzisluwa Bytnara (fortepian). 

W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją 
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Emina Chaczaturiana (ZSRR). Progrum: L. van Beethoven VI Symfonia 

F-.dur „Pastoralna", J. Brahms I Symfonia c-moll op. 68. 
28 W Ratuszu Staromiejskim recital dyplomowy Stefanii Bąk (sopran). 

W Teatrze Muzycznym premiera widowiska Drugie wejście Smoka, 

czyli Franek Kimono - Story. Muzyka Andrzej Korzy1'1ski. Teksty 
Andrzej Korzyński, Paweł Binke, Stefan Friedmann, teksty piosenek 
Krzysztof Gradowski, Marek Atkonis. Reż. Jerzy Gruza, scen. Marek 
Lewandowski, choreogr. Bogdan Jędrzejak, Wojciech Misiuro, Danuta 
Dunin-Wąsowicz. 

28-29 W Galowym Wieczorze Baletowym w Teatrze Wielkim w Warszawie 
wystąpili m.in. soliści baletu Opery Bałtyckiej: Małgorzata Insandowska 
i Mirosław Żukowski. 

29 W Gdyńskim Wieczorze Baletowym w Teatrze Muzycznym w Między

narodowym Dniu Tańca występ Polskiego Teatru Tańca Conrada Drze
wieckiego. W programie Acl Matrem - psalm H.M. Góreckiego, 
Yesterday zespołu „The Beatles". Kolejne spektakle 30 IV i 1 V. Uczen

nicy Szkoły Baletowej Katarzynie Gdaniec wręczony został Medal im. 
Leona Wójcikowskiego przyznawany corocznie przez kolegium wydaw
nictwa „Taniec" pod przewodnictwem Conrada Drzewieckiego. W dru
giej części koncertu wyst4pili soliści baletu Kazimierz Wrzosek i Wie
sława Elzanowska z Teatru Muzycznego, Marek Stasiewicz i Izabela 

Zub z Opery Bałtyckiej, Janusz Mazoi1 i Anna Grabka z Teatru Wiel
kiego w Warszawie, Katarzyna Gdaniec i Artur Kuraszewski ze Szkoły 
Baletowej w Gdańsku. 
W klubie SPAM recital wiolonczelowy Romana IIuHmanna. Akompa
niament Alina Hayn. 

l\lAJ 
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3 W Gdyni koncert na zaproszenie Stronuictwa Demokratycznego Orkie
stry Kameralnej Wojciecha Rajskiego. W programie II.M. Górecki 
Trzy utwory w dawnym stylu, J. Suk Serenada op. 6. 

W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital Macieja Wójcickiego (bas) 

i Pawła Baryły (fortepian). 
,t-5 W POiFB koncerty Orkiestry Fillwnnrmii 13al 1.yckicj pod batutą Woj

ciecha CzepiC'la. Solista Michad Flaksman (wiolonczela) z USA. Pro
gram: L. van Bn·thc,\·en V il Svmf 01ucl A-clu r, A. Dworzak Koncert 
v 1iolunc;:;clowv h-mnll. 

6 W Pałacu Opatów recital 16-ktnicj pi,111istki Magdaleny Broks (z klasy 
fortepianu Katarzyny Popowcj-Zyclroń), kandydatki na M.ic.;dzynarodo
wy Konkurs Dachowski w Lipsku. W vrogramic ut wory L. van Beetho
vena, F. Chopina, D. Szostakowieza. 

10 W Towarzystwie PrzyjaciM S(lpotu recital gitarzystki Ingeborg Rie
beselil z RFN. 

11 W POiFB - i11,1u~ur,1cja Cda11skid1 D,ti Muzyki - koncert Orkiestry 
1"ilharmo11ii Bałtyckiej pod dyrekcją K,1rola 'frutscha. Soliści: Irena 
żarnowska (skrąpcc), Kazimierz Muszy1·1ski (flet). Program: G.F'. I-Iacn
dcl Uwertnra do opery Agrypina, W.A. Mozart Koncert fletowy D-dur, 

L. van Beethoven Romans F-dur op. 50, .J. Haydn Symfonia G-dur nr 3. 
12 W Teatrze Muzycznym przedstawienie dyplomowe absolwentów Stu

dium Wokalno-Aktorskiego - premiera sztuki Kompnt J. Kofty 
i B. Rychtera. Reż. Andrzej Pieczyński, scen. Łucja i Bruno Sobcza
kowie, choreogr. Jerzy Sidorowicz, kier. muz. Ryszard Łada. 

13 W POiFB w partii tytułowej w operze G. Verdiego Rigoletto wystąpił 



Florian Skulski, obchodząc jubileusz 25-lccia prncy artystycznej. Z ze

społem Teatru Wielkiego z W;irsz;nvy Florian Skulski wy jechał do 

Drezn..1, gdzie wyst:wil w partii tytułowej \V J<róltl Uogcr;::c K. Szy

manowskiego. 
11-15 W PSM w Gdańsku i Elblągu koncerty Studenckiej Orkiestry Symfo

nicznej pod dyrekcją Zygmunta Rychtera. Soli~ci: Barbara Paszowska 

(flet), Tomasz Łnniewski (obój), Krzysztof Panuś (kontrnb;:is). Program: 

Ch.W. Gluck Uwertura do opery Ifigenia w Auli<lzie, .J. ]bert Koncert 

na flet, S. Kusewicki Koncert na lwntrnbn:, i orkiestrę, A. Milwid Sum,

fonia koncertująca. 
15 W POiFB recital pi<.lnisty ;imeryk;n'tskicgo Malcolma Fragera. W pro

gramie utwory ,J. Haydna, K.M. Webera, ,J. Brahmsa. 

15-16 W Grand IIotc-lu w Sopocie koncerty _Orkiestry K:.rnwralnej Wojcicch:1 

Rajskiego. Solistka Lidia Grychtoł(iwna (fortepian). Program: L. van 

Beethoven Koncert fortepianowy nr 1, 2, 4 (15 V), nr :J, 5 (16 V). 

16 Na scl'nie kameralnej Teatru Muzycznego w Gdyni pn'mi('ra Lata M1l

minków T. ,Janssona. PrzPkl. .J. Szuch-Wyszornirsk:1. Piosenki Bogdan 

Chor.:iżuk, muz. T:.tdt'usz Woźniak, ;1dapt. A11drz<'j Maria M:.1rczc•wsld, 

reż. Kazimierz Kuba Zaklukiewicz, chon'ogr. .Taeek Drozdowski. 

li \V Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert kameralny Ireny Żarnow

skiej (skrzypce), Mariana Kocika (róg) i Bożeny Szull-Talar (fortepian). 

18 W KMPiK w Gdyni recital moniuszkowski w wykon:rniu Andrzejcl 

Kijewskiego (baryton), Urszuli Ekiert (fortepian). 

18-2-ł Na XIII Nalqczowskim Divertimento wystqpił Gda1'iski ZespM Muzyki 

Dawnej pod kierownictwem Aliny Kowalskiej. 

19 W POiFB -premiera baletu Spartakus A. Chaczaturiana. Libretto J. Sa

borcik. Kier. muz. Emin Chaczaturian. Insc. i choreogr. Józef Saborcik, 

scen. Łucja i Bruno Sobczakowie. Obsada: Andrzej Marek Stasiewicz, 

Roman Komassa, rzysztof Szymaniuk (Spartakus), Mirosław Żukowski, 

Bogdan Szymaniuk, Krzysztof Brodek (Kraasus), Izabela Zub, Mariola 

Lebida, Beata Borowska (Frygia), Kama Akucewicz (gość), Izabela 

Kwiecień (Egina). 

20 W Oliwskim Wieczorze Kameralnym w Pałacu Opatów koncert Kwar

tetu Smyczkowego z Akademii Muzycznej z Łodzi. 

W Ratuszu Stnromiejskim koncert kameralny w wykonaniu Alicji Le

gieć-Antosiuk (sopran), Andrzeja Koseckiego (baryton), Krystyny Wa

wryków (fortepian). 

20-21 W Elbl<1gu i w Gdyni koncerty Orkiestry Kameralnej Wojciecha Raj

skiego, Solistka Lidia Grychtołówna. Program: L. van Beethoven Kon

cert fortepianowy nr 3, G. Pasiello Symfonia D-dur, D. Cimarosa Sym

fonia. 

21 W Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej na Morenie premiera opery 

komicznej S. Moniuszki Verbum nobile. Wykonawcy: Renata Hawrylak 

(sopran), Andrzej Kijewski (baryton), Marian Szwarkowski (tenor), 

Andrzej Tymczuk (bas), Emilia Grażyńska-Stefanowicz (akompaniame1:t 
i słowo ,,.-stępne). 

W Katedrze św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie koncert organowy w 
wykonaniu Gerda Wachowskiego z RFN. 

22 W Ratuszu Staromiejskim koncert zespołu kameralnego w składzie: 

Irena żarnowska (skrzypce), Marek Kocik (waltornia), Bożena Szull

-Talar (fortepian). W programie Sonaty L. van Beethovena i Trio wa~

torniowe Es-dur J. Brahmsa. 
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21 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital Ireny Albrecht (vi\)la d'um )

re) i Andrzeja N;rnowskicgo (fortepian). 

2.3-2G W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcj,l 

Neitharda Bethke (RFN). Solista Carlos Ccbro (fortepian) z Urugwaju. 

Program: F.L. Diehn V Symfonia ,,Fantastyczna", W.A. Mozart Koncert 

fortepianowy cl-moll, R. Schumann Il Symfonia C-dur op. 61. 

28 Koncert Zcsp(Jłu Muzyki Dawnej w Grand Hotelu w Sopocie. 
W Akademii Muzycznej koncert uhvorów kameralnych gdańskiego Koła 

Młodych przy ZKP. W programie utwory Witolda Mlócińskiego, Mariu

sza Dubaja, Mieszka Górskiego, Krzysztofa Olczaka. Wykonawcy: Zofia 

Kotlicka (sopran), Ewa Krawczuk-Szymaó.ska (flet), Marek Schiller 

(klarnet), Mariusz Dubaj (fortepian), Z. Ostrowski (akordeon). Prowa

dzenie koncertu Małgorzata Maćkov.dak-Koszykowska. 

2~) W Ratuszu Staromiejskim recital Kazimierza Sergiela (bas). W pro

gramie pieśni i arie P. Czajkowskiego, S. Moniuszki. F. Chopina, 

R. Schumanna, M. Glinki, G. Verdiego. Akompauinment Paweł Baryła. 

\V Białej Sali Ratusza Głównego Miasta koncert chóru „Schola Canto

rum Gedanensis". Dyrygował .Jan Lukaszewski. 
31 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital P,nvła Radzi11skiego (skrzyp

ce) i Janusza Grzeh1zki (fortepian). 

CZERWIEC 
Aleksandra Kucharska (sopran), studentka I V roku Akademii Muzycz

nej w Gda11sku z klasy Haliny Mickiewiczówny zdobyła II miejsce n:1 

XIX Międzynarodowym Konkursie Śpiewaczym im. A. Dworzaka w 

Karlowych Warach. 
W Ratuszu Staromiejskim odbył siq recital kontrabasowy Zbigniewa 

Borowicza, laureata I nagrody na Miqdzynarodowym Konkursie Kon

trabasowym w KromcL2 (Czechosłowacja). Akompani,1mcnt Elvira II0-
dinarovc1. 

1-Z W Katedrze Oliwskiej Litanie ostrobramskie S. Moniuszki w wykona

niu Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcj<I .Janusza Przybylsk ir•

go i :;olistćrn:: Krystyny Wysockiej-Kochan (sopran), Poli Lipit'iskiej 

(mezzosopran), l\farka Kalisza (tenor) . .Jerzego Kulczyckiego (bas) oraz 

chórów AM i PG przygotowanych przez Henryka Czyżewskiego i Jana 
Łukaszewskiego. 

7 Na XXVI Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu \Vystć1Pil 

prJza koukurscm Teatr Instrumentalny Ryszarda l\Iiśka ze spektaklem 
Taniec lokatora. 

8-!) Koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrckcj'-1 Marka Pija

rowskiego. Solista Janusz Olejniczak (fortepian). Prograr · C. Debussy 

Popołudnie Fauna, C. Saint-Saens II Koncert fortcpianow11 g-moll O\). 

22, M. Musorgski Obrazki z wystawy w instrumentacji M. Ravela. 

~ W Ratuszu Staromiejskim wystqp Zespołu Muzyki Dawnej. 

W PSM koncert kameralny studentów Wydziału Kompozycji Akademii 

Muzycznej w Gdańsku. W programie utwory Witolda Młócińskieg). 

Fryderyka Stankiewicza i Piotra Ulatowskiego z klasy Ewy Synowiec. 

IO W sali POiFB odbyły siq dwa galowe koncerty dla przedszkolaków. 

Wystąpiła orkiestra Podstawowej Szkoły Muzycznej przygotowana przez 

Grzegorza Sutta oraz uczniowie Szkoły Baletowej. Prowadzenie kon
certu Barbara żurowska-Sutt. 

11-16 Dni Muzyki Kameralnej w sali koncertowej w Grand Hotelu organizo-
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12 

16 

21 

23 VI -
21 Y II 

wane przez BART pod kierownictwem artystycznym Wojciecha Raj

skiego. Wystąpiły następujące zespoły: Kwartet „Varsovi;.1", ,,Cappella 
Bydgostensis", ,,Cappella Cracoviensis", Orkiestra Kameralna z Pazar
dzik (Bułgaria), Słowacka Orkiestra Kameralna, weimarscy soliści ka

meraliści, Orkiestra Kameralna Wojciecha Rajskiego. 
W Katedrze Oliwskiej Pasja wg św. Jana J.S. Bacha w wykonaniu 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Petera 
Schwarza (RFN), chóru z Berlina Zach. ,,Berliner Cappella". Soliści 

Jadwiga Gadulanka (sopran), Teresa Sobotka-Anastasow (mezzoso
pran), Michael Goldthrope (tenor) z Wielkiej Brytanii, Thomas Scheler 
(tenor) z Berlina Zach., Piotr Przeniosło (baryton), Józef Franktenstein 

(baryton). 
W Społecznym Domu Kultury na Zaspie występ Orkiestry Kameralnej 
Wojciecha Rajskiego. Program: Z. Pniewski Stella Maris (prawykona
nie), M. Karłowicz Serenada na smyczki op. 2, F. Janiewicz Diverti

mento G-dur. Koncert powtórzony 16 VI w Grand Hotelu. 

W POiFI3 wznowienie opery G. Donizettiego Faworyta w insc. Stani
sława Hebanowskiego (prem. 29 IV 1978 r.) Kier. muz. Janusz Przy
bylski, reż. Florian Skulski, scen. Jan Bernaś. W partii tytułowej Elżbie

ta Hornung, Bożena Porzyó.ska. 
W Białej Sali Ratusza Głównego l\Iiasta koncert Polskiego Duew 
Skrzypcowego Jolanty i Ryszarda Osmolińskich. W programie ul\.vory 
J.M. Lecfaira, Ch.A. de Beriota, A. Vivaldiego, H. Wieniawskiego. 

W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert kameralny w wykonaniu 
Aleksandry Kucharskiej (sopran), Tadeusza Szeflera (wiolonczela) i Do
roty Czerny (fortepian). 

Bałtyckie Spotkania Oper i Teatrów Muzycznych w Operze Leśnej 

w Sopocie zorganizowane przez BART. Wystąpiły zespoły z następują

cymi spektaklami: Teatr Wielki z Poznania - - Turandot G. Pucciniego 
(23 VI), Rzeka krzyczqcych ptaków B. Brittena (w bazylice św. Miko
łaja w Gdaósku 2--1 VI), Cavalleria rnsticana P. Mascagniniego i Pajace 

R. Leoncavallo (25 VI), Teatr Muzyczny z Poznania - Myszka P. Szczy
gla (29 VI), Teatr Muzyczny z Łodzi - Skrzypek na dar.hu J. Bocka 
(1 VII), Teatr Wielki z Warszawy - Paria S. Moniuszki (4 VI), Teatr 
Muzyczny z Gdyni - Widma S. Moniuszki (6 VII), Perzchola J. Offen
bacha (7 VII) - spektakle w siedzibie, Opera Sląska z Bytomia - Na
bllcco G. Verdiego (8 VII), Opera Bałtycka w Gdańsku - Faworytrr 

G. Donizettiego (w siedzibie 30 VI) i Ilalka S. Moniuszki (11 VII), Teatr 
Muzyczny z Krakowa - Rigoletto G. Verdiego (13 VII), Opera Wrocław
ska - Verbum nobile i Śpiewnik domowy S. Moniuszki (15 VII), Ma

nekiny Z. Rudzióskiego (w Teatrze Letnim 15 VII), Opera Bydgoska -
Traviata G. Verdiego (17 VII). W Galowych koncertach operowych 

(20 i 21 VI I w Teatrze Muzycznym w Gdyni) w reż. Marii Fołtyn wy

stąpili ro.in. Walery .Jegudin (ZSRR), Norman Phillips (USA), Emil Ju
rascu (Rumunia), Vincenza Puma (Włochy), Janas Bandi (Węgry), Pavol 
Maurey (Jugosławia) ora7 Barbara Zagórzanka, Danuta Bernolak, Bar
bara Rusni-Knap, Romw ,d Tesarowicz, Radosław Żukowski, Bogna So
korska, Leonard Andrze: ,VIróz, Józef Hornik, Jan Czekay, Maciej Wój
cicki, Zygmunt Zając, J c .anta Żmurko, Ryszarda Racewicz, Pola Lipi11.
ska, Bożena Betley-Sieradzka, Zdzisław Krywicki, Jerzy Kulczycki. To
warzyszyła Orkiestra pod batutc1 Zygmunta Rychcrta i Antoniego Wi

cherka. Podczas trwania przeglądu obradowała w Gdańsku Rada Mu-
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zyki przy Ministrze Kultury i Sztuki z udziałem wojewody gdańskiego 
gen. hryg. Mieczysława Cygan.:i. 

:!,l W Oliwskim Wieczorze Kamcral11ym w Pałacu < )p:iU>w kunccrt z udz.ia
lem At1uy Pr;1buckicj-Firlcj (fortcpia11) i Krzysztofa Spnskicgo (wio
lonczcb). W programie utwory M. Musorgskiego, M. Glinki. 

25-30 Występy b~1letu Opery Bałtyckiej w Rumunii (Bukareszt, Plueszti) 
z przedstawieniem Anny Kareniny R. Szczcdrina. 

28 W Auditorium Musicum koncert orkiestry kameralnej i symfonicznej 
POSM I i II st. pod dyrekcją Grzegorza Sutta z udziałem solistów -
uczniów Agnieszki Komszczyńskiej (skrzypce) i Jacka Bramorskiego 
(wiolonczela). W programie utwory E. Rymarza, O. Ricdinga, D. Popcra 
i F. Schuberta. 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital Kari Vilcniusa (haryton) 
z Finlandii i Aniny Prahuckicj-Firl<'j (fortcpi;rn). 

UPIEC 
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Na festiwalu w Kamif'niu Pomorskim wystqpil m•nryk Kf'szkowski 
(skrzypce•), wykonujqc .J.S. Bacha Partita cl-moll i (}. Baccwkz Czfcry 

kaprysy. 
1 W KMPiK przy Długim Targu koncert muzyki polskiej w wykonaniu 

Andrzeja Pruska (tenor) i Karola Baryły (fortepian). 
3 W Katedrze Oliwskiej inauguracja XXVII Mic;dzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Organowej koncertem Joachima Gruhicha z Krakowa. W pro
gramie utwory F. Liszta, J. Luciaka, i\. Vivaldiego, J.S. Bacha. 

5 W bazylice św. Mikołaja in;iugurncja VII Dominikaóskich Koncertc'iw 
Muzyki Kameralnej i Organowej. Koncert Pafotwowej Orkiestry Ka
meralnej z Torunia pod dyrekcją Zbigniewa Staniszewskiego, na org:1-
nach grał Joachim Grubich. W programie utwory .J.S. Bacha, ,J. Pa
chelbela, G. F. Haendla, A. Corellego. 

8 W Ratuszu Staromiejskim koncert Gdańskiego Zespołu Muzyki Dawnej 
pod kierownictwem Aliny Kowalskiej-Pińczak. 

9-12 W Teatrze Muzycznym w Gdyni występy Pantomimy Wroclawskkj 
ze spektaklem Syn marnotrawny w reż. Henryka Tomaszewskiego. 

10 W Katedrze Oliwskiej koncert organowy Matti IIannuli z Finlandii. 
W programie utwory J.S. Bacha, F. Mendclssohna, L. Batora oraz kom
pozytorów fińskich. 

12 W bazylice św. Mikołaja koncert organowy w wykonaniu Bogusław.1 

Grabowskiego z Gdańska oraz wystqp Gdańskiego Zespołu Muzyki 
Dawnej. W programie utwory .J.S. Bacha oraz dawnych kompozytorów 
gdańskich. 

W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital Andrzeja Kijewskiego (ba
ryton). Akompaniament Elvira Hodinarova. 

15 W Pałacu Opatów występ Kwintetu Dqtego Teatru Muzycznego w skła

dzie: Ewa Krawczuk-Szymańska (flet), Józef Raatz (obój), Marek Schil
ler (klarnet), Krzysztof Czekay (róg), Wojciech Orawiec (fagot). W pro
gramie utwory J.S. Bacha, P. :Hindemitha, W.A. Mozarta. Powtórzenie 
koncertu w Towarzystwie Przyjaci '-ł Sopotu 19 VII. 
W KMPiK przy Długim Targu kc .1cert miniatur skrzypcowych w wy
konaniu Krystyny Jureckiej. 

17 W Katedrze Oliwskiej koncert organowy Leona Batora. W programie 
utwory J.S. Bacha, J. Kromolickiego, O. Merikanta, K. Elerta, C.P. Ba
cha, G.F. Haendla. 



19 W bazylice św. Mikołaja koncert pieśni renesansu ,vloskicgo, francu
skiego i a11gidskicgo w wykonaniu Urszuli Mitręgi i Krystiana Fro-
11H'liw;a (gitara) (1r:i7. wystt;p or~:;111idy Zygmunta J\11louika. \V jego 
wykonauiu utwory O. Mcsiae11a, E. Sto(ferc1, A. Glinkowskiego. 

22. W Pałacu Opatów recital Jani11y Kostyszyn z tow,1rzyszeniem Zdzisła-

wa Bybnara (fortepian). W p~ogramie pieśni M. de Falli, arie operowe 
G. Verdiego i pieśni neapolitaó.skie. 

1 

24 W Katedrze Oli\vskiej koncert orgnnowy J\ndrzc·ja Chorosi1\skicgo z 

Warszawy. W programie utwory M. Musorgski<·go w opr;1c. C.O. Bbara, 

R. Schumanna i A. Chorosińskiego. 
2G W Towarzystwie Przy jaci61 Sopotu ri:cital w ,vykonaniu .T:11rnsza Swił

ło (wiolonczela) i Joanny Drozdowskiej (fortepia)J). 

SIERPIEŃ 

W hazylice św. Mikołaja występ :;krzypaczki j<1poh-;kicj i\s,1 Km1h;h~, 
akompaniował na organach Zygmunt Antonik. Koncert organowy w 
wykonaniu EugPniusza Brni'1ki z Czc;stochowy. W progrnmir~ utwory 
.T.S. D,tch:1, A. C"rl'llc-go, C.P. D:l<'li,1, /\.. Ys„1ya, F. P,·!'1.Prs,1, G. Tarti
nit>go, L. Vi,,rn~1. 

2 W bazylice św. Mikołaja koncert org:mowy w wykonaniu Juliana Gem
balskiego z Katowic ornz Piotra Zalewskiego (gitara i lutnia gitarowa). 
W progrc:1mie utwory L. Miliana, J. Dowlanda, A. Tansmain~1, J.S. Bacha, 

G. Corcttcgo, F. Ml~ndclssohna-Bartholdy'ego, R. Pipo, I. Albcniza. 
W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta wystc:ipiła interpretatorka son
gów Sonja Kehlcr, prczcntuj~,c m.in. utwory P. Nerudy i B. BrC'cl1ta. 

2-9 Z okazji Dni Gda11ska na Długim T::1rgu wystqpy Orkiestry Promena
dowej z POiFB oraz solistów POiFB z programem Mnzyka Lekka, łatwa 

i przyjemria. 

5 W bazylice św. Mikołaja koncert organowy w wykonaniu Andrzeja 

Białki z Krnkowa. W programie utwory W.A. Mozarta, C. Fr::mckc1, 
T. Pikethy'cgo, F. Liszta. 

7 

9 

10 

12 
13-H 

16 

W Pałacu Opntów koncert mii i duetów operetkowych oraz p1esm w 
wykonnniu Danuty Bernolak, Renaty Hawrylnk, Wiesłnwy Maliszew
skiej i Marka Kalisza. Akompaniament Emilia Graży11ska. 

W KMPiK przy ul. Długiej koncert utworów gdai'lskich kompozytorów: 

H. Jabłońskiego, W. Walentynowicza, A. Wiktorskiego w wykonaniu 
Krystyny Ingen;lebcn (sopran), Stanislnwa Cejrowskiego (tenor) i Karola 
Baryły (fortcpinn). 
W Katedrze Oliwskiej koncert organowy w wykonaniu Romu.1lda Sro
czy1·1skiego z Wrocławia. 
W bazylice św. Mikołaja koncert Zespołu Muzyki Cerkiewnej. 
W Tov,:arzystwie Przyjaciół Sopotu recital fortrpianowy ,Jonchima Gu

dela. 
W KMPiK przy ul. Ogarnej spotkanie z .Tanin,1 .Tmzynówną-Sobczak 

na temat 40-lccia baletu gdc11'isktcgo. 
W KMPiK w Sopocie recital fortcpianO\vy Andrzeja Wawrykowa. 
W Społecznym Domu Kultury na Zaspie oraz kościele św. Michała w 
Sopocie koncerty Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskiego. Program: 
G.F. Haendel Concerto grosso G-clur, J.B. Vanhal Koncert na kontrabas 
i orkiestrę smyczkową - solista Krzysztof Panuś, J.S. Bach III Kon
cert brandenburski G-dur, G. Rossini Serenada nr 3. 
W bazylice św. Mikołaja koncert w wykonaniu Dariusza Wieruckiego 

oraz Kwartetu DGtego Filharmonii Bałtyckiej. W programie utwory 
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E. Hintza, N. Basse, E. Cu11della, .J.G. Walthcra, W. namocna, F. Liszta, 

J. Addisona. 
Na letnich koncertach orga:~owych ,vc Władysławowie wystGP Mariana 
Sawy z Warszawy. 

16-17 W bazylice św. Mikołaja Józef Skrzek ,vykonal d,va własne koncerty 
Kantatę „Piekarską" i Zmęc.:enie. 

:w W bazylice św. Mikołaja konl'.crt w wykonaniu Stefanii Woytowicz 
i Kwartetu Wilanowskiego. 

21 W Katedrze Oliv;skiej koncert organowy Henryka Gwardaka. W pro
gramie utwory D. Buxtehudego, .J.S. Bacha, P. Hindemitha, G.F. Haen
dla, C. Franka. 

23 W bazylice św. Mikołaja koncert organowy w wykonaniu Josefa Bu
chera ze Szwajcarii. W programie utwory L.N. Clerambaulta, J.S. Ba
cha, R Schumanna, \V.A. Mozarta. 

28 W Koszalinie rozpoczqła się V miqdzynarodowa sesja na temat muzyki 
organowej zorganizowana przy współudziale Akademii rvTuzyczncj w 
Gdat'lsku. 

30 W Katedrze Oliwskiej koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod 
dyrekcją Krzysztofa Missony. Soliści: Elżbieta Towarnicka (sopran), 
Pola Lipi11ska (mezzosopran), Bogdan Puprocki (tenor), WojciPch Dyląg 
(bas). Program: A. Błock Poemat o Wars.zawie (recytucje Andrzej Rich
ter), L. van Beethoven I X Symfonia cl-moll. Wysb.1Pil chór Filharmonii 
Bałtyckiej. 

WRZESIEŃ 

250 

Kierownikiem Filharmonii Bałtyckiej został Wojciech Czepiel. 
POiFB obchodzi 40-lccie istnienia. 
Zarząd Krajowego Funduszu nt1 rzecz Dzieci przyznał stypendia na rok 
szkolny 198-1/85 uczniom Szkoły Baletowej Darii Dunin i Mariuszowi 
Maleckiemu. 
Na tournee pn Danii i TIFN przebywał Teatr Instrumentalny nyszarda 
Miśka, prC'zentuj,1c Proces i Taniec lokatora na festiwalu kulturalnym 
,v Aarhus (Dania) i dla duńskiej TV, na MiGdzynarodowym Festi\valu • 
Teatrów Kameralnych w Bernie oraz na Hamburskich Spotkaniach 
Tcatralnycll. Ryszard Misiek i Krzysztof Stopa prowadzili warsztaty 
teatralne na temat techniki i zada11 teatru instrumentalnego. 

1 WystGp Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej (program koncertu z :rn VIII) 
na XIX Miqcizynarodowym Fcstiv,:alu Oratoryjno-Kantatowym we Wro
cławiu. 

W KMPiK w Gdyni program muzyczny w wykonaniu Andrzeja Sz\varc
kopfa, Longiny Koziko\vskiej, Andrzeja Pciserta i Wiesłnvva Suchoplesa. 
Prowadzenie Janusz Golc. Powtórzenie koncertu w KMPiK przy ul. 
Ogarncj w Gdańsku 10 IX. 

! W Kościele Garnizonowym św . .Jerzego w Sopocie koncert dyrygenta 
i kompozytora Kazimierza Wiłkomirskiego z okazji 84. rocznicy urodzin. 
Jubilat wykonał V Suitę na ' wiolonc::elę J.S. Bacha i poprowadził swoją 
1Hszę -u.roczystq na kwartet solistów, chór mieszany i organy. Wystąpił 
Chór im. K. Szymanowskiego i soliści: Zofia Januko\lvicz (sopran), Ali
cja Marczak-Faberowa (mezzosopran), Piotr Kusiewicz (tenor), Andrz~j 
Kijewski (baryton), Roman Perucki (organy). 

t W POiFB koncert BBC Scotish Symphony Orchestra pod dyrekcją Je
rzego Maksymiuka. Solista John Ogdon z Wielkiej Brytanii (fortepian). 
Program: I. Strawii'1ski irnita baletowa Pulcinella i Gra w karty, S. Ra-
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chmaninow II Koncert fortepianowy, W.A. Mozart Symfonia g-moll, 

L. Cresswell The Magical Wooclcn Ilead. 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital w wykonaniu Piotra Kutnera 

(wiolonczela) i Elviry Hodinarovej (fortepian). 
W POiFB koncert najlepszych absolwentów Akademii Muzycznej ,v 

Gda11sku z udziałem Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcji..! 

.Janusza Przybylskiego. Soliści: Barbara Paszowska (flet), Leszek Scra

fir'iski (akordeon), Wiesława Maliszewska (mezzosopran). Program: 

W.A. Mozart Konceri fletowy G-dur, V. Trojan Bajki na akordeon 

i orkiestrę, C. Sain-Saens aria Dalili z opery Samson i Dalila, G. Bi

zet aria z opery Carmen, G. Verdi aria Azuceny z opery Trubadur. 

w KMPiK przy ul. Ogarnej koncert muzyki polskiej w ,vykonaniu Kry

styny Ingerslcbcn (sopran), Andrzeja Tymczuka (bas), Karola Baryły 

(fortepian). Prowadzenie Konrad Mielnik. 
w Ratuszu SU1romiejskim koncert Tria Krakowskiego. 
w POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrckcj<-1 Woj

ciecha Czepiela. Solista Andrzej Kulkc1 (skrzypce). Program: F. Men-

. delssohn Koncert skrzypcowy E-moll, L. van Beethoven III Symfonia. 

Es-dur ,,Eroika". 
W Katedrze Oliwskiej recital organowy Petera Schwarza z RFN. 

W programie utwory B. Buxtenhudego, J.S. Bacha, A. Blocha, O. M'..!

siaena. 
W Białej s~1li Ratusza Głównego Miasta recital Stefanii Toczyskiej 

(mezzosopran). Akompaniament Elvira Hodinarova. W programie pieśni 

F. Chopina, M. Karłowicza, S. Moniuszki. 

Tournc:,e po RFN Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Mil'

czysława Nowakowskiego. 

W Ratuszu Staromiejskim wystc;p Orkie:,,lry Kameralnej Filharmonii 

Łotewskiej pod dyrekcją Tovija Lif szica. 

W KMPiK przy ul. Ogarnej i w KMPiK w Gdyni z okazji ·-!O-lecia 

POiFB program muzyczny w ,vykonaniu Danuty Bernolak, Marka Ka

lisza, Kazimierza Sergiela, Andrzeja Kijewskiego i Stefana Cejrow

ski('go. Prowadzenie koncertu Wanda Obniska. 
W Pałacu Opatów w Oliwie i Białej Sali Ratusza Głównego Miasta 

recitale skrzypcowe Krzysztofa Jakowicza. Akompaniament Krystyna 

Boruci11ska. W programie utwory W.A. Mozarta, J. Brahmsa, C. D1!

bussy'ego, M. Ravela, E. Chaussona. 

W Townrzystwie Przyjaciół Sopotu recital wokalny Oleny Rebow (mez

zosopr,rn) z towarzyszeniem Iwony Jagły (fortepian). 

Na scenie kameralnej Teatru Muzycznego premiera musicalu The Fan

tasticks T. Jonesa i H. Schmidta, wg Romantycznych E. Rostand:i. 

Przekł. libretta K. Piotrowski, piosenek W. Młynarski. Reż. Urszula 

i Henryk Bistowie, kier. muz. i przyg. wok. Wiesław Suchoples, scen. 

Lucja i Bruno Sobczakowie, choreogr. Kazimierz Wrzosek. 

W KMPiK przy ul. Ogarnej spotkanie z Janiną Jarzynówną-Sobczak 

na temat 200 lat baletu w Polsce. Kolejne spotkania 19 X, 9 XI, 7 XII. 

PAŻDZJERNin. 

W V Sv..riatowym Konkursie Baletowym w Tokio wziął udział Andrzr~j 
Marek Stasiewicz. 

4 Do Austrii wyjechała Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej w celu doko-
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nania nagrań telewizyjnych koncertów prowadzonych przez Petera 
Keutsching<ł. 

3 W Towarzystwie Przy jaciól Stlpotu koncnt w wykonaniu Wojciecha 
Zięby (flet) i Wiesławy Kamińskiej (fortepian). 

7 W KMPiK przy ul. Ogarnej koncert chopinowski w wykonaniu Stani
sława Kotlińskiego. 

7-14 Podczas Tygodnia Talentów - Tarnów 84 wystąpił Gdański Zespół 

Muzyki Dawnej pod kierownictwem Aliny Kowalskiej-Pińczak. 
8 W Ratuszu Staromiejskim n·cital hiszpańskiego gitarzysty Paco Pena. 

8-10 W Gdyni, Sopocie i Elblągu koncerty Orkiestry Kameralnej Wojciecha 
Rajskiego. Solista Stanisław Firlej (wiolonczela) z Lodzi. Program: 
F.M. Beyer Fanta-:ju na smyczki, .J. Haydn Koncert na wiolonczelę 

i srnyczki, B. Drilten Wariacje na temat Franka IJriclge'a. 
10 W KMPiK przy ul. Ogarncj wiccz<>r wspólczcs11ej muzyki niemieckiej 

w wykonaniu .Jarosława Sokirko (klnrnet) i Rngumily Sokirko (forte
pian). 

11 W TowarzystWi<' Przyjaci,\t Sopot11 r0ribl Zofii Kotlickiej (sopran). 
Akompaniament Dorota Czerny. 

H W POiFD pr<'micra or)('ry G. Verdiego Nalmcco. Librett<) T. Solern, 
oprac. dramaturgiczne R. PeryL Kier. muz. .Janusz Przybylski, insc. 
i reż. Ryszard Peryt, scen. A~drzej Sadowski, przyg. chóru Janusz Ł~
pot, Piotr Jędrzejczak. Premiera w oryginalnej wersji językowej. 

W partii tyt. Florian Skulski, Andrzej Kijewski. 
W Ratuszu Staromiejskim koncert w wykcJll:rniu WnldPrn::irn Wojtala 
(fortepian), Andrzeja Pietrasa (klarnet) i J::idwigi Lewczuk (fortepian). 
W programie utwory F. Chopina. , 
Oddany został do użytku internat Szkoły Baletowej w Gdafisku. 

15 Wystqp Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskiego w Gent (Belgia). 

IG W Ratuszu Staromiejskim wystqp Kwartetu Latynoamerykafiskiego 
(smyczowego) z Meksyku. W programie utwory S. Revucltasa, R. Half
tera i M. Ravela. 

18 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital forkpianowy Barbary St"
faniuk-Nowickiej. 

Hl-20 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrckcj,1 
Wojciecha Czepiela. Solistka Krystyna Jurecka (skrzypce). Program: 
W.A. Mozart Eine kleine Nachtmusik oraz Koncert shr;:y])cowy KV 216, 
P. Czajkowski IV Symfonia f-moll. 

22 W Dornu Kultury im. S. Przybyszewskiej na Morenie recital pieśni 

i arii operowych Janiny Kostyszyn. Akompaniament Paweł Byntar. 
W Społecznym Domu Kultury na Zaspie koncert Orkiestry Kameralnej 
Wojciecha Rajskiego. 
W KMPiK w Gdyni impn·za Z kart historii Opery i Filharmonii Dał
tyckiej - Straszny clwór S. Moniuszki. Wystqp Kazimierza Sergiela, 
Floriana Skulskiego, Jerzego Kusiewicza. Akompaniament Elvira IIo
dinarova. Prowadzenie Wm1da Obniska. 

23 X - Tournće Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskiego po Belgii i RFN. 
21 XI 
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25 W sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdańsku recital chopinowski 
Krystyny Jastrzębskiej. 
W Domu Kultury „Zaspa" koncert muzyki popularnej w wykonaniu 
solistów POiFB. 



W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital wokalny Aliny Dubik (mez
zosopran) z towarzyszeniem Iwony ,Jagły (fortepian). 

~6-27 W POiFB koncerty Orkiestry Symfonicznej pod batut4 Stefana Mar
czyka. Soliści: Krzysztof Langman (flet), Józef Raatz (obój). Program: 

LTSTOPAD 

A. Vivaldi Sinfonia G-<lur, A. Salieri Koncert na flet i obój, G. Bizet 
suity koncertowe z Arlezjanki. 

Tournee Zespołu Muzyki Dawnej „C:.1ppella Gedanensis" pod kierowni
ctwem Aliny Kowalskiej-Pi11czak (RFN, Francja, Włochy). Zespół 

wystąpił z 1!) koncertami, nagrał płytę z utworami dawnych kompozy
torów gda11skich. 
Na trzytygodniowe tournee po Szwajcarii i IU'N wyjechała Orkiestra 
Kameralna Wojciecha Hajskiego. W programie koncertów m.in.: L. van 
Beethoven IV Symfonia B-clu.,r oraz Koncert potrójny C-clur na skrzyp
ce, wiolonczelę i fortepian, Uwertura „Coriolan", W.A. Mozart Uwertnra 
do opery Wesele Figara. 
W Tczewie odbyła siG druga czqść kontynuowanej (XI 82 w Starogar
dzie Gd.) sesji naukowej Kociewie w rnuzuce współorganizowanej przez 
Akademię Muzyczn~1 w Gdaó.sku pod opieką naukową Pawła Podcjki. 
Na festiwalu teatrów awangardowych w Weronie występował Teatr 
Instrumentalny Ryszarda Miśka. 

5 W POiFB na uroczystości z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej 
wystąpiła Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekch1 Wojciecha 
Czepiela. Solista Waldemar Wojtal. Progrum: P. Czajkowski· Koncert 

fortepianowy e-moll i Symfonia IV f-moll. 
9-10 Koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcj,1 Horsta For

stera (NHD). Solistka Regina Smendzianka (fortepian). Progrum: c;. Ko
chun Weberwariationnen, L. van Beethoven I Koncert fortep'ianowu 

C-dur op. 15, A. Dworzak VIII Symfonia G-clur. 
10 W Centrum Kultury na Brodwinie w Sopocie i Kluhie Kultury w 

Brzeźnie koncert w wykonaniu D. Lapkowskiego (marimbafon) i Jerze
cr> Partyki (fortcpi;rn). 

11 W Towarzyst\vie Przyjaciół Sopotu koncert w v.;ykou..111iu Tria J liig11t'ra 

z NHD. 

lG \V Akademii M111.ycz11cj dwie premiery w wykonaniu :;tud~11tów AM: 

opera Ch. W. Glucka Orfensz i Enru<lyku w oprac. Zygmunt~• Hycherta. 
Wystąpili Mirosława Tukalska i Grażyn;t Hapkiewiez <Eurydyka), ,Jq

lanta Ostrowska i Alina Dubik (Orfeusz), Zofia Kotlicka (Amor) oraz 

Chór AM pod kicru11k1crn An11y Fiebig; dramatu ~- Mrożka Kynoloa 
w rozterce w reż .. Joanny Bogackiej w wykonuuiu ,Jacka .Jasmau;.1, Mi
ro.sławy TukaLskh:j i Wojciecha Leśniaka. 

16-17 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmrmii Bclltyckie.i pod dyn~kcją Mar
ka Pijarowskiego. Solista Rom,111 ,J;ibłCJfo;ki (wiolu11czela) oraz Warszaw
ski Ch(,r Nauczycielski pod dyr. Andrz.<~ja Banasiewiczu. Program: 
F. Schubert Uwertura z n1uzyki do Rosarnzwdy, C. Saint-Sae.ns Kon
cert wiolonczelowy a-moll, G. I Iolst Suita sumfoniczna „Planety" -
występ Warszawskiego Chóru Nauczycielskiego. 

18 Występ Stefanii Toczyskiej w partii tytułowej w Faworycie G. Doni
zettiego w POiFB. 

20 W Ratuszu Staromiejskim koncert Kwintetu Dqtego „Academia" z Ka
towic. 
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22 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital fortepianowy w \vykonaniu 

Grażyny Fiedoruk-Sienkiewicz. 

23-2 t W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją K,1-

rola Teutscha. Soliści: Zofia Kuberska (skrzypce) i Iwona Skrzypczak

-Andrzejczak (altówka). Program: J.S. Bach III Koncert brandenburski 

G-clur i II Suita h-moll, W.A. Mozarta Symfonia koncertująca Es-clur. 

21 W Teatrze Muzycznym w Gdyni premiera Skrzypka na dachu Jerry 

Bocka. Libretto Joseph Stein, piosenki Sheldon Harnick. Przckl. Antoni 

Marianowicz. Reż. Jl!rzy Gruza, współpr. reż. Jan Szurmiej, kier. muz. 

Zygmunt Rychert, scen. Jan Baumiller, Wiesław Olko, kostiumy Irena 

Biegańska, choreogr. i ruch scen. Jan Szurmiej, przygot. zespołu \Vokal

nego Joanna Ingersleben. W roli Tewie gościnnie v1yst„1Pil Juliusz Ber

ger. 
!8-29 Na scenie POiFB \\·ystc1pil Leningradzki Teatr Wspókzesnego Baletu, 

prezentując spektakl Dwunasta noc lu.b co chcecie wg Wieczoru trzech 

króli W. Swkspira z muz. G. Donizettiego w inscenizacji Dorysa Ejfma

na. 
29 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu n·eital In•ny Al brccht (alt(,wka) 

i Andrzeja Nanowskiego (fortepian). 

30 XI - W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyekiej pod dyrekc.i,1 J<~-

1 XII rzcgo Salwarowskiego. Solista Jorge Louis Prats (fortepian) z Kuby. 

Program: M. Glinka Uwertura do opery Hnslan i Luclrnila, S. Prokofo_•\v 

III Koncert fortepianowy C-<lnr op. 26, D. Szostakowicz I X Symfonia 

Es-dur. 

tau: DZIF~ 
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W Egipcie występował balet Opery 13altyckicj ze spektaklami: Anna 

Karenina, Carmen Suita, Mandragora, In memoriam (wieezór baletowy 

\V układzie Gustawa Klauz11er;1 do muzyki F. Chopina). 

W KMPiK przy Długim Targu koneL·rt w wykonaniu solistc'i\v Opery 

Baltyekiej: Danuty Bern<1lak, Gizeli Gałkowskiej, M.tcil)ja \V(ijcickiego, 

Mariana Szwarkowskiego i Elviry IIodinarovej (fortepian). 

W KMPiK przy ul. Ogarnej recital Zofii Kotlickiej. 

Wyst~py Teatru Muzycznego z Gdyni w Teatrze Hzcczypospolitej \V 

Warszawie ze spektaklem Wiclma S. Moniuszki w reż. Ryszarda Pe

ryta. 

W Teatrze Muzycznym w Gdyni koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyc

kiej pod batutą Jerzego Maksymiuka. Soliści: Elżbieta Karaś-Krasztel 

(fortepian), Lech Dzierżanowski (fortepian). Program: W.A. Mozart 

Uwertura ,,Idomeneo" oraz Koncert fortepianowy Es-clur, L. van Bee

thoven IV Koncert fortepianowy G-clur op. !18, M. Reger Intermezzo 

,,.lHar::enie miłosne". 

W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital Zbigniewa Borowicza (kon

trrl bas) i Elviry Hodinarovej (fortepian). 

W KMPiK w Gdyni recital Bożeny Saulskicj (sopran). 

Występ Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego Conrada Drze

wieckiego. W programie: Stabat Mater K. Pendereckiego, Etiuda b-moil 

K. Szymanowskiego, Cztery tanga J. Miliana. 

W _P~iFB V Ogólnopolski Konkurs Tal'lca i Choreografii. w grupie 

sen10row laureatkami zostały solistki Teatru Wielkiego \V Warszawie: 

Beata Wi~eh (I nagroda), Beata Nowióska (II), Beata Mikołajczyk (III) 

oraz Arkadiusz St~pieó (I nagroda) i Jerzy Kosjanik (II) z Teatru Wie!-



kiego w Warszawie, Roman Komassa (III) absolwent Szkoły Baletowej 

w Gdaósku, solista Teatru Wielkiego w Lodzi. W grupie juniorów -

II nngrodę uzyskała Daria Daduń z gdaóskiej Szkoły Baletowej (I i III 

nagrody nie przyzn,1110) oraz Mariusz Malecki (I nagroda), Mirosław 

Gordon (II) - z gdaó.skiej Szkoły Baletowej, Arkadiusz Gołygowski 

(III) z łódzkiej Szkoły Baletowej. Stypendia Ministerstwa Kultury 

i Sztuki oraz POiFB otrzymali Daria Dadu11 i Mariusz Małecki z Gdaó.

ska. Konkurs choreografii nie odbył się z powodu braku zgłoszeń. 

W koncercie laureatów (8 XII) wystąpili także lć:iureaci poprzednich 

konkursów oraz balet Opery Bałtyckiej, prezentując In memoriam w 

układzie Gustawa Klauznera. W spektaklu Spartakus A. Chaczaturiana 

(9 XII) w partii tytułowej wyst,U)ił Roman Komassa. 

8-~l W Warszawskiej Sali Kongreso\vej Teatr Muzyczny z Gdyni zaprezen

tował spektakle Drugie wejście Smoka, czyli Franek Kimorzo - Story. 

9 W Pałacu Opatów koncert muzyki polskiej w wykonaniu Teresy Ka

ban-Błażej (fortepian) i Henryka Błażeja (flet). 

10 W KMPiK w Sopocie recital Zofii Kotlickiej (sopran). 

11 W. Ratuszu Staromiejskim koncert w wykonaniu altowiolistki Ireny 

Albrecht z towarzyszeniem Andrzeja Nanowskicgo (fortepi::rn). W pro

gramie sonaty P. Nardiniego, J .N. Humrnela, P. Hindemith~1 oraz tańce 

rumuóskie F. Farkasa. 

13 W Towarzyst\',rie Przyjadół Sopotu koncert w wykonaniu Krzysztofa 

Sperskiego (wiolonczela) i Anny Prabuckic•j-Firlej (fortepian). 

H-15 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Woj

ciecha Czepiela. Solistka Kutarzyna Popowa-Zydroó (fortepian). Pro

gram: K. Pałubicki Koncert fortepianou,y nr 4 (prmvykonanie), 

J. Brahms IV Sumfonia e-moll op. 98. 

1li W Domu Społecznym „Z;_ispa" koncert Orkiestry Kam('rnlnej Wojciecha 

Rajskiego. Program: A. Corelli Concerto orosso u-moll „no±e NaroclZl'-

11 ie", A. Vivaldi Koncert h-moll na 4 skrzypiec, G. If olst Sł Paul Suita. 

W Pałacu OpatÓ\V recit;_il Aleks,mdry Kuch~1rskiej, studentki Akademii 

Muzycznej z towarzyszeniem pianistki Doroty Czerny. W progrnmie 

pieśni S. Moniuszki , mie z oper i kantat J.S. Bacha, W.A. Mozarta, 
G. Pucciniego. 

17-19 W Gdyni, Sopocie i Elblągu koncerty Orkiestry Kameralnej Wojciecłn 

Rajskiego. Program: A. Vivaldi Koncert h-moll na 4 skrzypiec, G. Holst 

St. Paul Suita, A. Vivaldi Cztery pory roku. Solista Konstanty Andrzej 
Kulka. 

18 W Ratuszu Staromiejskim koncert polskiej pieśni współczesnej w wy

konaniu Piotra Kusicwicza (baryton). W programie utv.rory R. T\',,ardo

wskiego, K. Pendereckiego, K. Pałubickiego, E. Głowskiego. 

20 W Towarzystwie Przyjc1ciół Sopotu recital fortepianowy Grażyny Fie
donek-Sienkiewicz. 

23 W POiFB premiera opery dla dzieci Toszka afrykaiisld A. Josifowc1. 

Libretto na motywach opowiadania A. Karalijcze\va A. Josifow i n. Ba

now. Tekst polski Hanna Karpińska i Jacek Buko\vski, oprac. drama

turgiczne Boguslav.·a Czosnowska. Kier. muz. Zygmunt Rychcrt, insc. 

Bogusława Czosnowska i Jadwiga Pożakowska, reż. Bogusława Czosno

wska, scen. Jc1dwiga Pofakowska, choreogr. Zygmunt Kc1mió.ski. 

27 W Towarzystwie Przyj;_iciół Sopotu koncert Kw;irtetu Dqtcgo Filhar
monii Bałtyckiej. 

25."i 



29 W KMPiK w Gdyni koncert z cyklu „Z kart historii POiFB'' - spek

takle operetkowe. Prowadzenie Wanda Obniska. 

ronaclto w 198-1 roku: 
- Orkiestra Kameralna Wojciecha Rajskiego nagrała nastc;pujqce płyty - Iirrnd 

,,Wiion": J. Haydn Koncert fortepianowy D-clur, Symfonia f-moll „La Passiona". 

Solista Bogdan Czapiewski; firma „Thorofon" (RFN) - Sinfoni.cn der Vorklassik: 

utwory D. Cimarosy, W.F. Bacha, G.G. Gambiniego, G. Paisiello; Streichensere

nade: utwory P. Czajkowskiego i J. Suka. 
Występy gościnne w spektaklach Opery Bałtyckiej: 

Swetlana Halttunen (Finlandia) - P. Czajko\vski Eugeniusz Oniegin (1 Il); 

Jan Dobosz - G. Verdi Traviata (25 II), P. Czajkowski Eugeniusz Oniegin 

(15 IV). 
Dariusz Walendowski - G. Verdi Traviata (25 II); 

Piotr Trella - G. Puccini Tosca (25 III); 

Janusz Wojciechowski - G. Puccini Tosca (25 III); 

Zofia Kotlicka - G. Verdi Rigolelto (8 IV, 13 V); 

Motomo Itsuki - P. Czajkowski Eugeniusz Oniegin (15 IV); 

Antonina Kowtunow - G. Verdi Traviata (23 IV), - G.Verdi Rigolcllo (27 VI); 

Kazimierz Pustelak - G. Verdi Rigoletto (13 V); 

Jan Czekay - G. Verdi Rigoletto (27 VI); 

Elżbieta Hornung - G. Donizetti Faworyta (lG VI, 29 Vl); 

Andrzej Łukomski - G. Donizetti Faworyta (17 VI); 

D,muta D4browska - G. Donizetti Faworyta (17 VI); 

Kama Akucewic.:z - A. Chaczaturian Spartakus (18 V, 5-G VII); 

Barbara Zagórzanka - G. Puccini Madame Butterfly (7 X); 

Urszula Trawińska-Moroz - G. Verdi Traviata (2 XII). 

POiF'B kontynuowała cykl audycji szkolnych w przedszkolach, szkołach Trój

miasta i województwa. 

- Gdaóskic Towarzystwo Przy jaciól Sztuki zorganizowało 341 imprl'z muzyczuych, 

ko:11certr>w i recitali 11a terenie Trójmiasta i woj. gda1'iskiego. Wystc;powaly ze

społy kameralne pod kieruwuictwami l~arola Uaryly, Kryspi11a Wilamowskiego 

~ AntoniegrJ Tcmpskicgo, Wil'sl;iwa .Suc!H1plcsa, ,Janusza Lap(1ta, Stefana Tro

janowskiego, Barbary Zurow::kicj-Sutt oraz Kw;irkt l)(~ly pod kil·r,nvnidwern 

Tadeusza E.assaka. Wykonawcami byli soliści POiFI: i Tcalru Muzycznl'go. 

Od pażdzin11ika Zc::;pt')l Muzyki lJaw11ej „Cappella < ;erfam·11sis" został zatrud

niony vrzez Cida(1skic Towarzystwo Przy jacir'il S,,tuki. Zc,)piil pracuje w skl;1d1.ic: 

dr Alina Kowalska-1 'irkzak (kicmw11ik artystyczny), Homuald Szyszko (kii-row

nik naukowy), Wojciech Zil;ba (bililiott:karz) ural wykonawcy: St..rnislaw Bryks, 

Adam Gosiewski, Wiesława Kamii'lskc1, i\lcksa11dra Kucharska-Szdlcr, Bożena 

Kwasib<Jrska, Anita Malagocka, Malgorzuta M<'>wii'1ska-Zyśk, Adam Ok1ój, Jad

wiga Hatajczyk, Olena Hebow, ,Lldwiga l{uc.ll-.a-Stefa11L.1k, l'i<>lr Stt;pici"i, lfa1111i.1 

Trwciak, Marek Wi1;cla wek, Marek Żgaj. 

STYCZ.EN 
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Na 12-dniowe tournee do RFN wyjccnuł zespól artystów Opery Bał

tyckiej i solistów z innych teatrów muzycznych w kraju ze spektaklem 

Rigoletto G. Verdiego przygotowanym w wersji eksportowej przez 
BART i POiFB. 



Jubileusz 70-lecia urodzin i 4:'i-kcia pracy pedagogicznej, naukowej, pu
blicystycznej i społecznej obchodził doc. dr Paweł Podejko z Akademii 
Muzycznej w Gdaósku. Uroczystości jubileuszowe odbyły siq w Akade
mii Muzycznej w Gdar'isku 28 I. 

:~ W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert Kwartetu Bachmanna z 
Londynu. 

1-5 W POiFB Konc('rty Noworocwe Filharmonii Bałtyckiej pod batutą 

ameryka11skiego dyrygenta Thomasa Michulaka. Program: G. Mantovan
ni Espana, Gipsy CarnavaL, Mexican llat Dance oraz Snita z Carmen, 

This is My Song, Yesterclay. 
6 W Oliwskim Wieczorze Kameralllym w P..ilacu Opatów ko1Icert Kwar

tetu Bochmanna. W programie utwory J. Haydna, W.A. Mozarta, W. Lu
tosławskiego. 

6-7 W KMPiK przy Długim Targu i w Gdyni Szampański koncert operet

kowy w wykonaniu Danuty Bernolak, Gizeli Gałkowskiej, Kazimierza 
Sergiela i Mariana Skwarkowskiego. Przy fortepianie Elvira Hodina
rova. Prowadzenie Wanda Obniska. 

8 W Ratuszu Staromiejskim recital gdaó.skiej skrzypaczki Joanny Mą
droszkiewicz, laureatki miqdzynarodowych konkursów w Genui, Pradze, 
Neapolu, wykładowcy wiedeńskiej Hochschule fur Musik. W programie 
utwory A. Corellego, J.S. Bacha, L. van Beethovena, W.A. Mozarta, 
K. Szymanowskiego, C. Saint-Saensa. Przy fortepianie Manfred Wagner
-Artzt. 

10 W Towarzystwie Miłośników Gdyni koncert kameralny w wykonaniu 
kwintetu Teatru Muzycznego. 

11 W KMPiK w Gdyni spotkanie z Janiną Jarzynówną-Sobczak na temat 
historii polskiego baletu. 

11-12 W POiFB koncerty Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Jerzego Sal
warowskiego. Program: M. Ravel Bolero, M. de Fala suita Trójkątny 

kapelusz, E. Lalo Symfonia hiszpańska op. 21. Solistka Joanna Mądrosz
kicwicz (skrzypce). 

12 W KMPiK w Sopocie program W kani.uv,c1lu1vy11i nw;l roju prezentowali 
artyści POiFI3. 

13 W Oliwskim Wieezorze Kameral11yrn wystt;p Kw:1rtetu Dt;Łego Filhar
monii Bałtyckiej uraz Henaty Hawrylak (:-5upran) i Emilii Grużyóskicj 

(akompaniament). W programie opracuw..iuia koh;d, r<..tgtime'ów S. Jopli

na oraz pupularue arie opl'rdkowc. 
5G. Wieczór w l{;iiuszu Staromiejskim. 

11-l(j W Szkole Muzycznej w Gdyni, Elbh1gu i < ;r~1nd I loiclu w Sopocie kon
certy Orkiestry Kameralnej Wojeiecha Hajskil'go przed wystt;p,rn1i w 
Paryżu. Program: B. Britten Simple S'ymphony, W.A. Mozart J<.onc:ert 

fortepianowy Es-clur KV 4·19 - solistu I3ogdan Czapiewski, A. Dworzak 
Serenada E-dur na orkiestrę sniyczkowq. 

J7 W Towarzystwie Przyjacic'il Sopotu recital w wykonalliu Krysiyuy Ju
reckiej - skrzypce i Krystyny Wawryków - fortepian. 

18-l!J W POiFB koncerty Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekch Carmen Morał 
z Peru. Program: G. Mahler Kindertotenlieder, R. Schumann IV Sym

fonia d-moll, F. Mendelssohn Uwertura „Hybrydy" op. 26. Solistka 
Krystyna Szostek-Radkowa (mezzosopran). 

22 W Ratuszu Staromiejskim recital fortepianowy Elżbiety Tarnawskiej. 
W prograinie utwory L. van Beethovena, C. Debussy'ego, G. Bacewicz, 
J.S. Bacha, F. Chopina, K. Szymanowskic:go. 
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23 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdańsku recital fortepianowy 

Katarzyny Popowej-Zydroń. 
2-1 W KMPiK w Gdyni recital wokalny Longiny Kozikowskiej. Przy for-

tepianie Wiesław Suchoples. 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital Elżbiety G,ljewskiej - flet 
i Anny Prabuckiej-Firlej - fortepian. 

2.3-26 W 10. rocznicę koncertu inauguracyjnego Gda11skiej Orkiestry Symfo
nicznej, którym dyrygował Zygmunt Rychert w POiFB uroczyste kon
certy Filharmonii Bałtyckiej pod batutą Jerzego Katlewicza. Program: 
G. Rossini Uwertura do opery Semiramida, R. Schumann Koncert 
a-moll - solista Tadeusz Żmudziński (fortepian), L. van Beethoven 
V Symfonia c-moll. 

27 w Pałacu Opatów występ Państwowej Orkiestry Kameralnej z Torunia 
pod dyrekcją Grzegorza Sutta. Solista Paweł Baryła. Program: S. Bar
ber Adaggio z I kwartetu, A. Vivaldi Concerto „Alla Rustica", J. Haydn 
Koncert fortepianow·y D-clur, M. Karłowicz Serenacla na orkiestrę 

smyczkową. 

31 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital w wykonaniu Henryka 
Kliszkowskiego (skrzypce) i Włodzimierza Wiesztordta (fortepian). 

LUTY 
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Występy .Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskiego w Berlinie Za
chodnim. Firma fonograficzna „Thorofon" z RFN wydala dwie kolejne 
płyty zespołu z utworami D. Cimarosy, W.F. Bacha, G. Cambiniego, 
G. Paisiella oraz P. Czajkowskiego i J. Suka. 

1-2 W POiFB koncerty oratoryjne pod kierunkiem Jerzego Kurczewskiego. 
Program: J.S. Bach Magnificat - soliści Małgorzata Armanowska 1 

Elżbieta Paóko (soprany), Robert Nakonieczny (tenor altowy), Krzys·<'..
tof Szmyt (tenor), Wojciech A. Krolopp (has) oraz Poznai1ski Chór 
Chlopiqcy Kurczewskiego; kantaty nr 54 i HO. 

2 W Teatrze Muzycznym w Gdyni premiera (po wtstc;pach w RFN W1.; 

wrześniu 198'1 r.) widowiska baletowego Straussiada wg muzyki Jo
haruna, Josepha i Johanna (ojca) Straussów. Kier. muz. Maciej Gawin
-Niesiołowski, insc. i choreogr. Bożena Kociolkowska, scen. Renata Go
dlewska i Dagmara Udymowska-Grecka. Solistki: Maria Trzci11ska i Bo
żena Sa ulska. 

5 W bazylice św. Mikołaja recital organowy Adelmy Gomcz z Argen
tyny. W programie utwory D. Buxtehudego, D. Zipolego, J.S. Bacha, 
A. Ginastery. 

8 W POiFB koncert Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Lothara Sey
fartha (NRD). Program: W.A. Mozart Koncert 11-dur KV 219 - solista 
Bartosz Baryła (skrzypce), F. Schubert V Symfonia n-dur, S. Matthus 
Mały koncert orkiestrowy. 

8-9 W Filharmonii Narodowej w Warszawie występy Orkiestry Kameralne·j 
Wojciecha Rajskiego. Solista Konstanty Andrzej Kulka (skrzypce). Pro~ 
gram: A. Vivaldi Cztery pory roku, A. Dworzak Serenada na ork ie st rę 
smyczkową. 

W Olsztynie przedstawienie opery Madame Butterfly G. Pucciniego 
przygotowane przez Orkiestrę Filharmonii Olsztyńskiej pod dyrekcją 

Zygmunta Rycherta oraz solistów Opery Bałtyckiej - Danutę Berno
lak (sopran, partia tytułowa), Piotra Trelę (tenor), Edwarda Stasiń
skiego (baryton). 



1:i w Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej kolejny wieczór z cyklu 
,,Spotkania z Terpsychorą" - Janina Jarzynówna-Sobczak omówiła do

robek Państwowej Szkoły Baletov:ej w Gdat'lsku. 
1;i-l6 W POiFB koncerty Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Gianpiero 

Tavcrny z Włoch. Program: P. Czajkowski Koncert b-moll - solista 
Bogdan Czapiewski (fortepian), L. van Beethoven VII Symfonia A-dur. 

17 W sali Kameralnej Teatru Muzycznego w Gdyni w cyklu „Koncertów 

0 1200» występ Kwintetu Dętego Teatru Muzycznego w składzie: Ewa 

Krawczuk-Szymańska (flet), Józef Raatz (obój), Marek Schiller (klarnet), 
Krzysztof Czekaj (róg), Wojciech Orawiec (fagot). W programie utwory 

J.S. Bacha, F. Farkasa, F. Bartosa. 
W Pałacu Opatów recital altowiolistki Ireny Albrecht. Pierwsze wyko

nanie w Gdaósku koncertu na violę d'amore A. Vivaldiego. Ponadto 
w programie utwory G.F. Haendla, A. Honeggera, L. van Beethovena, 

K. Szymanowskiego. Przy fortepianie Andrzej Nanowski. 
18 w KMPiK w Gdyni kolejny koncert z cyklu „Z ka,rt historii Opery 

i Filharmonii Bałtyckiej'' prowadzony przez Wandę Obniską. Wystąpili 

Danuta Bernolak, Andrzej Kosecki, M~1ciej Wójcicki. 
22 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta koncert Gda1'1sklego Zespołu 

Muzyki Dwanej „Cappella Gedancnsis" pod kierunkiem Aliny Kowal
skiej-Pińczak. W programie utwory G.F'. Haendla oraz kompozytorów 
starogdańskich - P. Sieferta i M. Mielczewskiego. Prowadzenie Andrzej 

Ja n uszaj tis. 
25-27 W sali Teatru Drnmatycznego w Gdyni, w Elblągu i w Grand Jiotelu 

w Sopocie koncerty Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskiego. So
listka Anna Maria Staó.czyk (fortepian). Program: W. Lutosławski Pre
lnclża i Ftlga na 13 inst mmentów smyczkowych, W.A. Mozart Koncert 

fortepianowy C-cltLr KV "1-67, Symfonia C-<l1Lr „Jowiszowa". 

28 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu n'cital Bożeny Harasimowicz (so
pran) i Gr,lżyna Tro(· (fortepian). 

MARZEC 

W l'SM przy ul. Cni]1l('j koncert. chopinowski w wykonaniu uczniów. 

POiFB otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznawany 
za wybitne zasługi w nauczaniu i wychowaniu jako dowód uznania 
dla osiqgniqć- na polu upowszechniania muzyki wśród dzieci i mło

dzieży. 

1-2 W POiFB koncerty orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcjł 

Chikara Imamury z .Japonii. Program: T. Takemitsu Reqniem na or
kiestrę smyczkotN!, F. Chopin Koncert fortepianowy f-moll - solistka 

Mariola Cieniawa z Krakowa, kandycfotka na Konkurs Chopinowski. 
L. van Beethoven VIII Symfonia F-clur 

3 W Ratuszu Staromiejskim recital wiolonczelo\vy Krzysztofa Sperskie

go. Akompaniament Anna Prabucku-Firlej. W progrnmie utwory F. Cou
perina, .J.S. Bacha, R. Schumanna, H .. Jabłot'lskiego, M. de Falli. 

8-!J W POiFB koncerty orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrckc.icl 
Wojciecha Czepiela. Program: J.S. Bach IV Suita D-clur, Koncert E-dllr 

oraz Koncert a-moll i Koncert E-dtlr - solista Krzysztof Jakowicz 
(skrzypce); G.F. Haendel Uwertura ,,Ognie sztuczne". 

!) W Teatrze Muzycrnym w Gdyni (scena kameralna) premiera Kabaretu 

literackiego Afanasjewa. Reż. Jerzy Afannsjew, scen. Alina Ronczewska
-Afanasjew, muz. Andrz<'j n1owi1'1ski, rllch scen. K,1zimicrz ·wrzosek. 
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Wydano program z pl'OZ~l J. Afa11asjewa pt. Wyższe sfery niższe w 
oprac. graf. Zbigniewa Jujki. 

10 W klubie SPAM koncert kameralny w wykonaniu Zofii Kotlickiej 
(sopran), Małgorzaty Nanowskiej, Barbary Stefaniuk-Nowickiej i An
drzeja Nanowskiego - fortepian. W programie utwory S. Moniuszki, 
G. Rossiniego, F. Chopina, K. Szymanowskiego. 

11-16 W XII Krakowskiej Wiośnie Muzyki wystcwił ko11trabasisla Zbigniew 
Borowicz z Gda11ska. 

14 W POiFB wysh~p Akademickiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją 
Zygmunta Rycherta. Soliści: Mirosława Pawlak (skrzypce), Andrzr:j 
Kosecki (baryton). Program: S. Moniuszko Uwertura „Flis", M. Karln
wicz Koncert skrzypcowy, T. Baird Sonety mitosne, L. Różycki Mona 
Lisa Gioconda. 

15-16 W POiFB koncerty orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod batutą To
masza Bugaja. Solistka Marta Dejanowa z Bułgarii (fortepian). Pro
gram: E. Grieg Uwertura ,,W jesieni", Koncert fortepinowy e-nwll, 
A. Dworzak IX Symfonia e-moll „Z Nowego świata". 

15-17 W ogólnopolskim przeglądzie zespołów szkół muzycznych II st. we 
Wrocławiu dwie równorzędne nagrody otrzymały zespoły z Gdar1ska: 
kwartet instrumentalny z marimbą z PSM II st. i duet kontrabasowy 
Pailstwowego Liceum Muzycznegn. 

16 W Teatrze Muzycznym premiera opery G.F. Haendla Kserkses we 
włoskiej wersji językowej przygotowana przy współpracy BART-u (po 
występach w RFN i Luksemburgu w lutym). Libretto Nicolo Minato. 
kier. muz. Ewa Michnik, reż. Hanna Chojnacka, scen. Jan Bernaś. 

W partii tytułowej wystąpił Jerzy Knetig z Warszawy, poza tym Bo
gusław Szynalski i Wiesław Nowak z Krakowa, Krystyna Tyburowska 
oraz Gizela Gałkowska, Alina Dubik, Piotr Nowacki. 
W POiFB występ Orkiestry Symfonicznej Liceu~ Muzycznego w Gdaó
sku pod dyrekcjćl Grzegorza Sutta. Soliści: Katarzyna Goc i Małgorzata 
Skorupa (skrzypce), Małgorzata Kowalska (altówka), Mirela Młyóska 

(fortepian). W programie utwory J.S. Bacha, F. Meindelssohna-Bartol
dy'ego, S. Moniuszki, K. Pałubickiego. 

17 W klubie SPAM rec:ital fortepianowy Urszuli Lcnk z NHD. W progra
mie utwory J.S. 13acha, L. van Beethovena, J. Brahmsa, W. Lutosław
skiego. 
W Sali Kameralnej Akademii Mu:lYCznej otwarcie Ogólnopobkicgo 
Konkurw Gry na Tqbcc. Wyst<.;p Kwartetu Dqtcgo Filharmonii Bał

tyckiej. Jury pod kierownictwem Andrzeja Pietrasa przyznało pierwszq 
- nagrodę Grzegorzowi Lcczkowskicmu z \Varszawy, drugq Henrykowi 

Karnilo z Gda11ska, trzecią Hornainowi Gryniowi z Warszawy. 

20 W Grand Hotelu w Sopocie koncert Orkiestry Kameralnej Wojciecha 
Rajskiego. Solistka Małgorzata Kuziemska (\Violonczela). PrCJgram: 
W.A. Mozart Symfonia u-nioll op. 18:J, P. Czajkowski Wariacje na te
mat rokokowy op. :n, Koncert nci wiolonczelę z orkiestrą, G. Bizet 
Symfonia C-clur. 

21 W Towanystwic Przy j,tci<'Jł Sopotu koncert w wykorwniu Urszuli Leuk 
z NRD (fortepian), Zdzisława Piernika (tuba) i Krystyny Wawryków -
akompaniament. 

22-23 W POiFB koncerty orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcjq 
Christiana Mandeala z Rumunii. Program: E. Grieg I Suita z muzyki 
do Peer Gynta, F. Mendelssohn IV Symfonia A-dur ,,1vVloska", J. Haydn 
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Koncert Es-clur - solista Grzegorz Lrczkowski, laureat Ogólnopolskiego 

Konkursu Gry na Tqbce. 
2,1 W sali kameralnej Teatru Muzycznego \V Gdyni koncert Kwintetu D-.;

tego Teatru Muzycznego. Wystąpili Anna Prabucka-Firlej (fortepian) 

i Krzysztof Sperski (wiolonczela). W programie utwory W.A. Mozarta, 

F. Chopina, M. de Falli, E. Griega, S. Joplina, R. Schumanna. 

W klubie SPAM koncert kameralny w wykona,niu Ireny Albrecht (al

tówka) i Andrzeja Nanowskiego (fortepian). W programie utwory 

G.F. Haendla, L. van Beethovena, A. Honeggera, K. Szymanowskiego. 

Słowo wiążące - Tadeusz Kłoś. 

27 Wręczenie dorocznych N..1gród Wojewody Gdańskiego z okazji Między

narodowego Dnia Teatru. Otrzymali je: POiFB za najlepszy spektakl 

roku Nabucco G. Verdiego, Juliusz Przybylski za kierownictwo mu

zyczne, Florian Skulski za partię tytułową, Danuta Bernolak za parti~ 

Abigaille; Jerzy Gruza za reżyserię Skrzypka na dachu J. Bocka, J. St0i

na w Teatrze Muzycznym oraz Maria Trzcióska za rolq Goldy i Tadeusz 

Woszczyński za rolę Krawca Motia; Zygmunt K;:1mió.ski za opracowa

nia ruchu scenicznego w teatrach dramatycznych i muzycznych Trój

miasta. 

28-W Występy Teatru Muzycznego w Teatrze Rzeczypospolitej w Warszawie 

z musicalem Skrzypek na clachn w inscenizacji .Jerzego Gruzy (G przed

stawień). 

2!J-30 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod kierunkiem 

Krzysztofa Missony. Soliści: Kaja Danczowska (skrzypce), Andrzej 

Bauer (wiolonczela), Waldemar Malicki (fortepian). Program: L. van 

Beethoven Koncert potrójny C-dur, H. Jabłoóski Poemat symfoniczny 

,,Dolina milczenia" (prawykonanie), P. Czajkowski Uwertura - fanta

zja „Romeo i Julia". 

29 III-3 IV Odbywał się Ogólnopolski Konkurs im. J.S. Bacha w 300. rocznicQ uro

dzin kompozytora dla uczniów szkół muzycznych II st. zorganizowany 

przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Wydział Kultury i Sztuki 

UW w Gdaósku i PSM. Jury pod przewodnictwem Zbigniewa Śliwiń

skiego przyznało: 2 nagrody I stopnia Magdalenie Broks z Gdańska 

i Magdalenie Lisak z Katowic. W koncercie laureatów w sali POiFB 

(3 IV) skł..1daj<1cym się z dzieł J.S. Bacha towarzyszyła solistom Orkie

stra Akademii Muzycznej pod batutą Zygmunta Rycherta. 

31 W POiFB premiera baletu Medea J. Łuciuka. Libretto i choreogr. Gu

staw Klauzncr, kier. muz. Zygmunt Rychert, scen. Marek Lewandow

ski, przygotowanie chóru Janusz Łapot, oprac. efektów perkusyjnych 

Marian Wandtke. W roli tytułowej wystąpiła Izabela Zub, poza tym 

udział wziqli Marek Andrzej Stasiewicz (Jazon), Mirosław Żukowski 

(Kreon), Lidia Drożyi'lska, Barbara Brandt i in. 

KWIECIEŃ 

W Pałacu Opatów recital wokalny Danuty Bernolak. Przy fortepianie! 

Emilia Grażyi1ska. 
W bazylice św. Mikołaja koncert bachowski w wykonaniu artystów 

POiFB. 

4 W auli Szkoły Muzycznej przy ul. Gnilnej koncert Orkiestry Kameral

nej Wojciecha Rajskiego pod batutą Zygmunta Rycherta. Solista An

drzej Artykiewicz (fortepian). W 11rogramie utwory W.A. Mozarta i 

W. Lutosławskiego, 
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W Dialej Sali Ratusza Glów11ego Miasta koncert Zesp1>lu Muzyki Ca
kiev;nej z Warszawy pod dyrekcj,1 Jerzego Szurbaka. 
\V Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert \V wykonaniu Bogdan:.1 
Kulakowskiego - fortcpiun, Waldemara Cibora - klarnet, Andrzej;1 
Skrobiszewskiego - nltówkn. 

10-11 Nc1 scenie POiFB v,:ystc;py ·zespołu b,1letu Teatru Brcmei'1skicgo z przed
stawieniem Callas v-· choreografii Rcinhildy IIoffmann, scen . .Joha,:rncs 
Schiitz, k<lstiumy Jo,1chirn Herzog i Cb1udia F'lutsch, dr,nnat11rgia Tkrnd 
Wilms. 

12-13 W POiFJ3 koncl'rty Orkiestry Fill1armonii Bałtyckiej pod dyrekcj~l Ri1-
bcna Silvy z Boli\vii. Solista Edward Wofanin uczestnik XI Miqdzyna
rodowego Konkursu im. F. Chopina. Program: F. Chopin Koncert 
f-moll, M. Ravel Pau;ana clla zmarłej infantki, W.A. Mozart Symfonin 
Es-dur „Łabędzi śpiew" 

13 W KMPiK w Gdyni koncert l<.\v,ntetu I11strumcntów IJ~tych Filhar
monii Bnltyckiej. 

l l W klubie SPAM koncert muzyki K. Kurpióskiego i C. Saint-Sacnsa • 
w wykonaniu Jerzego Kqralew,siiego (klarnet) i .fodwigi Zienkiewicz 
(fortepian). 

13-17 Gdailskie Spotkania Gitarzystów. Koncerty odbywały siq w Białej Sali 
Ratusza Głównego Miasta. Wystąpili Jorge Morel z USA, Frank Bungar
ten z RFN, Jan Łabant z CSRS, Beata Będkowska z Katowic, Marek 
Ułański z Łodzi, Kwartet Wnrszawski. Prowadzenie Stanisław Kotlm
ski. Podczas Spotkań w Akademii Muzycznej wygłoszone zostały refe
raty pracowników AM z Kntowic, Warszawy i Gdańska. Czynne były 

poradnie - instruktażowo-metodyczna, dyskograficzna-nutowa i lutni
cza. 

17-18 Podczas Dni Gdańska w Leningradzie wystąpiłn Orkiestra Filharmonii 
Bałtyckiej pod dyrekcje\ Wojciech;:i Czepiela. Solista Konstanty Andrzej 
Kulka (skrzypce) oraz Florian Skulski i Kazimierz Sergiel (śpiew), 

Zespół Baletowy Opery Bałtyckiej zaprezento\vrtl spektakl Anna Kare
nina n. Szczedrina. 

18 W Teatrze ,,Wybrzeże'' wieczór poezji C.K. Norwida i muzyki S. Mo
niuszki i F. Chopinn W romantycznym salonie \Vg scen,uiusza i \V reż. 
Grzegorza Chrapkiewicza, aktora i pedagoga Wydziału Wokalnego Aka
demii Muzycznej. Wystąpili: Zofiu Kotlicka, Aleksandra Kucharskn, 
,Jolanta Ostrowska, Jadwiga Ratajczyk, Andrzej Kijewski oraz człon
kowie Studia Aktorskiego przy Teatrze „Wybrzeże". Akompaniament 
Krystyna Pyszkowska. 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu rec.:ital gitarowy Marka t;1a11.<:!z!cgo 
z Łodzi. 

19 W POiFB koncert Orkiestry Filh;-rnnonii Bałtyckiej muzyki \vspólcze:;
nej i mikroton<1lnej przed wystqpami na festiwalu Aspt>kte w Sc1lzbur
gu. Dyrygent Bogdan Ol~dzki z Tentru Wielkiego w Warszawie, soliś
ci - piani~ci z Krakowa: Lidia Biel, Maria Szpineter. Piotr Grodecki, 
Mirosław IIerbowski. W programie kompozycje C. Agem, B. Buczków
ny, H. Grassln, A. Losonczy, B. Schaeffera. Na festiwalu wyko11aino 
dwa koncerty. Oprócz wymienionego w programie koncertu muzyki 
mikrotonalncj wykonano kompozycję F. Richtera-Herfa, J. Carillo (so
listka Claudia Gabrieli), I. Wyschncgradsky'ego. 

21 W Pałacu Opatów w Oliwie występ kameralistów łódzkich: Janusza 
Grzelązki (fortepian), Urszuli .Janik (flet), Tomasza Guza (skrzypce), 
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w programie utwory J.S. Uacha, W.A. Mc>zarta, N. Paganiniego, F. Scliu

berta H. Wieniawskiego. 
w R~tuszu Staromiejskim recital wiolonczelowy Romana .Jabloi1skicg0. 

W programie suity J .S. Bacha. 
w Towarzystwie Przyjaciół Sopotu rcdtal Bożeny Porzyilskiej (mezw-

soprain) z towarzyszeniem Elviry Hodinarovej (fortepian). 
w POiFB koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją An

toniego Zapfa z RFN. Program: R. Fehel Wariacje na orkiestrę, K.M. 

Webe~ I Koncert klarnetowy f-moU - solista Jerzy Czyran, R. Selm

mann I Symfonia B-clur „Wiosenna". 
W Teatrze Muzycznym IV Gdański Wieczór Baletowy. Wystąpili soli.ki 

Teatru Wielkiego w Warszav,:i(! Ewa Glovv·acka i Jan Zdanowicz, absol-

wcntka gdai1skiej PSB, solistka Opery Berlińskiej Mariola Lebida, An

na Fronczak i Henryk Minkiewicz z Teatru Wielkiego w Łodzi, Ma

riusz Malecki, Irena Zapadka, Tomasz Budkiewicz z Gdańska oraz 

uczniowie Paóstwnwej Szkoły Baletowej w Gdahsku. Inscenizacja i re

żyseria Bronisław Prądzy1·1ski i Kazimierz Wrzosek. 

W POiFB premiera opery D. Cimarosy Potajemne małżeństwo. Libretto 

G. Bertati, tekst polski K. Chudowolska. Oprac. imuz. Stefan Sutkowski, 

kier. muz. Janusz Przybylski, reż. Jitka Stokalska, dekoracje Andrzej 

Waluto, kostiumy .Jad\viga Pożakowskn. 
W KMPiK w Gdyni koncert vvokalny i:;tudentów Akademii Muzycznej 

Zofii Kotlickiej, Aleksandry Kucharskiej. Przy fortepianie Dorota Czer

ny. Prowadzenie Halina Mickiewiczówna. 
W POiFB Wieczór Baletowy z okazji MiGdzynarodowego Dnia Tańca. 

Wystąpili soliści POiFB: Izabela Kwiecień, Izabela Zub, Marek An

drzej Stasiewicz, Mirosław Żukowski, Bogdan Stefaniuk oraz gościnnie 

Mariola Lebida, uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku. 

Opracowanie Gustaw Klauzner. 
W sali kameralnej Teatru Muzycznego w Gdyni koncert Kwintetu 

Dqtego. Wystąpiła skrzypaczka Krystyna Jurecka i pianistka Krystyna 

Wawryków. 
Wieczór w Ratuszu Staromiejskim - koncert w wykonaniu .Jadwigi 

Lewczuk (fortepian) i Andrzeja Pietrasa (klarnet). 

W Domu Kultury na Morenie wieczór muzyczny Oclglosy wiosny w 
wykonaniu RPnaty Hawrylak, Emilii Grażyńskiej i Marka Kalisza. 

W KMPiK w Gdyni koncert wokalno-muzyczny w wykonaniu Da

nuty Bernolak, Andrzeja Koseckiego, Elviry Hodinarowej. 

Orkiestra Kameralna Wojciecha Rajskiego koncertowała w Krasnoda

rze, Rostowie nad Donem i Charkowie. 

Podczas l Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym S,1czu I nagro

dq zdobyła Aleksandra Kucharska (sopran), studentka V roku Akademii 

Muzycznej w Gda11sku z klasy Haliny Mickiewiczówny. Wyróżnienie 

i nagrodq specjalną jako najlepszy sopran koloraturowy otrzymała 

Zofia Kotlicka - studentka IV roku. 

W POiFB koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją K8.

rola Teutscha. Soliści: Bogumiła Gizbert-Studnicka (klawesyn) z Kra

kowa, Krystyna Jurecka (skrzypce), Józef Raatz (obój). Program: J.3. 

Bach Koncert klawesynowy d-moll oraz Koncert c-moll na skrzypce, 

obój i orkiestrę, G.F. Haendel Muzyka na wodzie. 

W programie II TV program muzyczno-baletowy Brawo dla ... Małego 
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Księcia Zbigniewa Proszowskiego w choreografii Gustawa K1auznera. 
Główne partie tai'1czyli soliści Opery I3altyckicj Izabela Zub i Miro
islaw Żukowski. 

6-7 W :-;ali Teatru l)r;_im;ttycznl'go w Gdyni i PSM w ElblcJgLL ko11<..:nty Or
kiP:-;lry Kameral\Ilej Wojciecha llajskicgo. Dyrygct1t Zygmunt Rychert, 
soliści - członkowie kwartetu „Varsovia" Krzysztof Bruczkowski 
(skrzypce) i Artur Paciorkiewicz (altówka). Program: G.F. Haendel 
Concerto grosso op. 6, nr 6, W.A. Mozart Symfonia koncntujqca na 
skrzypce i altówkę Es-dur, M. Karłowicz Serenacla na smyczki, B. Brit
ten Wariacje na temat Franka Bri<lge'a. 

7 W POiFB występ amerykańskiego pianisty Edwarda Auera. W progra
mie utwory L. van Beethovena, F. Chopina i A. Skriabina. 
W Ratuszu Staromiejskim Wieczór Rytmiki w wykonaniu absolwentów 
Wydziału Wychowania Muzycznego i Rytmiki Akademii Muzycznej. 
W Państwowym Domu Rencisty w Oliwie wystąpili studenci Akademii 
Muzycznej: Jacek Jasman (śpiew), Irmina Pietraszko (obój), Grażyna 

Troć (fortepian), Anna Szmidt (gitara klasyczna), Anna Orzechowska 
i Ewa Firmo (flet). W programie utwory W.A. Mozarta, M. Karłowicza, 
S. Moniuszki, G.Ph. Telemanrn1, B. Marcella, M. Ginlianiego. Prowadze
nie Tadeusz Kłoś. 

fi W Townrzystwie Przyjaci<>ł Sopotu koncert w wykonaniu Katnrzyny 
Ewald (wiolonczela), Katarzyny Goc (skrzypce) i Krystyny Stojek (for
tepian). 

10-12 Występ w Austrii Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Bog
dana 01Gdzkiego na międzynarodowych spotkaniach z nową muzyk~l 
Aspeckte Salzburg 85. 

12 W Pałacu Opatów w Oliwie występ artystów z Akademii Muzyczrn·j 
w Po71l1aniu: Heleny Roguskiej (skrzypce) i .Jana Jo11skiego (fortepian). 
W programie utwory M. Ravela, N. Paganiniego, F. Liszta, G. Verdiego, 
G. Bacewicz. Słowo wstępne Barbara Żurowska-Sutt. 

14 W Ratuszu Staromiejskim występ śpiewaczki amerykańskiej Elisabeth 
Patches (mezzosopran) z towarzyszeniem Waldemara Malickiego (for
tepian). W programie pieśni E. Mac Dowella, F. Schuberta, F. Cho
pina oraz cykl pieśni Indian. 
W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta koncert klawesynowy muzyki 
francuskiej XVII i XVIII wieku w wykonainiu Barbary Strzeleckiej 
i Ryszarda Nakoniecznego. 

19 Na scenie Teatru Dramatycznego w Gdyni kolejny poranek muzyczny 
Po nutce do kłębka w oprac. Anny Dubieli. Prowadzenie Irena Ka
mińska. Wystąpili m.in. uczniowie PSI\'I I st. im. Zygmunta Noskow
skiego w Gdyni. 

19 V-8 VI Podczas Łódzkich Spotkań Baletowych wystąpił zespól Opery Bałtyc
kiej ze spektaklem A. Chaczaturiana Spartakus w choreogr. Josefa 
Sabovcika. Odbył się II Przegląd Filmów Baletowych - nagrodę otrzy
mał m.in. film Mały Książę w reż. Zbiginiewa Proszowskiego z choreogr. 
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Gustawa Klauznera (TVP Warszawa). ' 

20 W sali kameralnej Akademii Muzycznej koncert utworów kompozyto
rów· gda1."1skich - członków Kola Młodych przy ZKP. Wykonano kom
pozycje Zbigniewa Zuchowciza, Krzysztofa Olczaka, Mariusza Dubaja, 
Mieszka Górskiego. 
W KMPiK przy Długim Targu w Gdańsku artyści Teatru Muzycznego 
prezentowali songi B. Brechta. PowU>rzPnie w KMPiK w Sopocie 27 V. 



21-22 W POiFB wy,stqpy zespołu Londyńskiego Baletu Marii Rarnb.~rt. Po

kazano chva progr..1my: do muzyki I. Str;rn·i1'iskicgo, Ch. Amirk baniana, 

S. Watersa i arncryka11skicl1 pidni ludnv:ych uraz do muzyki F. Schu

bc~rta, P. de Lucia, S. Rogcrc.l, angielskich, ameryka1'iskich i irlandzkich 

pieśni ludowych. Program I: Su,iallo i cidi, 1>asma tęczu, Niebezpieczne 

zv,iqzki, Taiice duchów; program II: Sen sierżanta Early, śmierć i clzie

wczyna, Entre clos Aquas. 

2:1 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu n!cital fortepi,1nowy .Jadwigi Lev:

czuk. 
2 ł-25 W Katedrze Oliwskiej prezentacje Pasji według św. Jana J.S. Bacha 

w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej, Chóru Collegium Mai0-

rum ze Szczecina~ solistów: l\fałgorzaty Armanowskiej (sopran), Poli 

Lipióskiej (mezzosopran), Jerzego Knetiga (tenor), Jerzego Mcchlió

skiego (hlls), Tadeusza Leśniczaka (bas). Dyrygent - Jan Szyrocki. Po

wtórzenie koncertu 26 V w Kartuzach. 
21-27 Chór Kameralny „Schola Cm1torum Gedanensis" pod dyrekcj~! Jana 

Łukaszewskiego uczestniczył w XIV konkursie „Rencontres Internatio

nalcs de Chant Chorał" w Tours we Frnncji zdobywając I miejsce w 
dziale chórów mieszanych, II - w dziale zespołów wokalnych, I -

w kategorii pieśni o charakterze ludowym. Otrzymał także Grand Prix 

de la Ville Tours oraz nagrodę publiczności za najlepsz~1 i.nterprctacjq 

utworów współczesnych. Chór koncertował następnie w Bambergu, Ko

lonii i Monachium (RFN). 
26 W klubie SPAM koncert laureatów IX Ogólnopolskiego Konkursu Gi

tarowego Jacka Wyszomirskiego i Ireneusza Praszka z klasy Violetty 

Soleckiej. Na akordeonie grała Elżbieta Rosińska. 

W KMPiK w Sopocie koncert w wykonaniu Bożeny 

skich. 

Daniela Saul -

26-27 W Teatrze Polskim we Wrocławiu występ Teatru Instrumentalnego Ry

szarda Miśka ze spektaklem Taniec lokatora. 

27 W Akademii Muzycznej spotkanie z Jerzym Waldorffem. 

W KMPiK w Gdyni koncert Z kart historii Opery i Filharmonii Bał

tyckiej w wykonaniu artystów POiFB. 

29-30 W Teatrze Wielkim w Warszawie wyst~py zespołu baletowego Opery 

Bałtyckiej ze s1wktaklcm Spartakus A. Chaczaturiana i Meclea J. Łu

ciuka. 
2!) V-3 VI Gdańskie Dni Muzyki. Inauguracja w Ratuszu Staromiejskim koncer

tem kompozytorskim Konrada Pałubickiego (w 75. rocznicq urodzin) 

w wykonaniu Małgorzaty Kuziemskiej (wiolonczela), Jadwigi Lewczuk 

i A. Artykiewicza (fortepian), Piotra Kusiewicza (baryton). 

:w W Ratuszu Staromiejskim wystqp Oktetu Instrumentów Dętych Filhar

monii Bałtyckiej pod kierunkiem Józefa Raatza. W programie utwory 

J. Haydna, W.A. Mozarta i L. van Beethovena. 

W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital fortepianowy Ireny Skabar

-Galon. 

31 V-1 n W POiFB koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Woj

ciecha Czepiela. Solista Waldemar Wojtal (fortepian). Program: L. van 

Beethoven I Symfonia C-clur, W.A. Mozart Koncert fortepianowy n-<lnr 

KV 595. 

31 Y-2 VI W Hali Ludowej we Wrocławiu wystqpy Teatru Muzycznego z Gdyni 

ze spektaklem Drugie Wej.~cie Smoka, czyli Frunelc Kimono - Story w 

rrżyscrii ,J('rzego Gruzy. 
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Podczas V Festiwalu Muzycznego vv· Ła11cucie wysh1pila Stefania To

czyska. 
z okazji uroczystości jubileuszowych Uniwersytetu Gdaiiskiego w sali 
recepcyjnej UG w Katowni. przy Targu WGglowym koncertował Kwar
tet Muzyczny studentów Akademii Muzycznej działający pod opiek~ 
doc. Henryka Keszkowskiego w składzie Krzysztof Oczko i Maria Kle
meóska (skrzypce), 11arzena Kamińska (altówka), Tadeusz Szefler (wio
lonczela). W programie IX Symfonia e-molll „Z Noweuo Swiata" 

A. Dworzaka. 
Zespól Muzyki Dawnej ,.Cappella Ccda11c11sis" wysit~powal z knnccrta

mi w województwie katowickim. 
W Operze Leśnej premiera baletu dla dzieci śnieżka. Muz. Uogdan Pa
włowski, chnreogr. Kazimierz Wrzosek, insc. i reż. Bronishw Pr,1dzyń
ski i Kazimierz Wrzosek, scc11. Lucja i Bruno Sohcz,ikowi(', kier. mu7.. 
Mariusz Rosiilski, wspólpr. chorengr. pedagodzy Szkoły Bal(•towej. Na
granie muzyki Orkiestra Teatru Muzycznego pod dyrckcj,1 Wiesław:1 

Suchoplesa. Obok uczniów gda1'iskiej Szkoły Baletowej wy~t,Jpili m.in. 
Alicja Boniuszko, Kazimierz Wrzosek, Maria Trzcióska. Spektakl przy
gotowany przez SzkolG Baletem',! z okazji jubileuszu jej :n-lecia i 20;;_ 

-lecia baletu polskiego. 
W Ratuszu Staromiejskim w ramach Gdaó.skich Dni Muzyki koncert 
laureatów Nagród Teatralnych Wojewody Gdaóskiego. Wystąpili D:1-
nuta Bernolak (sopran) i Florian Skulski (baryton). Akompaniament 
Emilia Grażyńska i Zbigniew Bruna. 

2 Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Kompozytorów 
Polskich Oddziału Ziem Polski Północnej. W skład nowego Zarządu we
szli: Marek Podhajski (przewodniczący), Eugeniusz Głowski (wiceprze
wodniczący), Mmia,n Gordiejuk (sekretarz), Jolanta Woźniak (skarbnik), 
Kazimierz Rozbicki (członek). 
W Ratuszu Staromiejskim występ laureatów Ogólnopolskiego Konkurs1_1 
Bachowskiego dla Młodych Pianistów - Gdańsk 84: Krystyny Tuckiej, 
Moniki Konopko i Magdaleny Brocks. 

W Domu Społecznym m. Zaspie koncert Orkiestry Kameralnej Wojcie
cha Rajskiego. 

3 W Ratuszu Staromiejskim z okazji -!O-lecia Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdaósku koncert Orkiestry Kameralnej Wojciecha R1jskiego pod 
dyrekcją Zygmunta Rycherta. Soliski: Krystyina Jurecka (skrzypce), 
Irena Albrecht (altówka). Program: D. Cimarosa Symfonia D-dur, G.G. 
Cambini Symfonia D-dur. W.A. Mozart Symfonia koncert1Ljqca Es-clur. 

3 W Ratuszu Staromiejskim recital brazylijskiego gitarzysty, profesor<\ 
konserwatorium w Lozannie Dagobcrto Linharesa. W progrumic m.in. 
utwory G. Sanza, K. Albeniza. 

7 W Ratuszu Staro;nicjs_kim wyst,wił Zespól Muzyki Dawnej „Cappella 
Gcdanensis". 

7-8 W POiFB koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcj,1 .Tanu
sza Przybylskiego. Program: L. van Beethoven V Koncert fortepian<..

wy Es-dur op. 73 - solista Piotr Paleczny, F. Mendelssohn III Symfo
nia a-moll „Szkocka". 

B W Klubie SPAM koncert włoskiego pianisty Giuseppe Rossi i wiolon
czelistki Joanny Kzirbowskiej. W programie utwory F. Chopina, L. van 
Beethovena, J. Brahmsa. 



10 w auli Poliledmiki Gda1\skiej inauguracja zorganizowauyd1 przez BART 
II Międzynarodowych Dni Muzyki Kameralnej poś\l.:ic;conych prezen
tacji dziel J.S. Bacha i G.F. Haendla koncertem Orkiestry Kameralnej 
Wojciecha Rajskiego pod dyrekcją Sergio Cardenasa z Meksyku. Pro
gram: G.F. Haendel Concerto grosso op. 6 i Muzyka na wodzie, J.S. 
Bach Kantata 11 r :?06. WystcHJil chór „Schola Cantorum Gedanensis" pqd 
kierunkiem Janu Lukaszewskiego. Soliści: Aleksandra Kucharska (so
pran), Wiesława M,1 liszt'\l/ska (alt), K,nimierz Pustelak (tenor), Maciej 

Wójcicki (bZts). 
11 W auli PG wystc;p Zespołu l\fozyki Dawnej „Cappelb Gedanensis" pod 

kierunkiem Aliny Kowalskiej-Pi11czak. W programie utwory J.S. Dach:1, 

G.F. Haendla, IL Schiitza. 
w KMPiK w Gda11sku program muzyki operetkowej prezentowali Ste
fan Cejrowski i Maciej Wójcicki. Akompaniament Karol Baryła. 

I:! W auli PG wystc;p Orkiestry Kameralnej im. F. Chopina z r_,odzi pod 

kierunkiem Stanisława Firleja. Solistka Anne Leck (obój) z USA. 
13 W auli PG koncert Orkiestry Festiwalu Haendlowskiego z Halle pod 

dyrekcj,1 Christiana Kluttiga. Solista Hans Jurgcn W,1chsmuth - te

nor. 
W bazylice św. l\'Iikolaja koncert bachowski Orkiestry Filharmonii Bał-
tyckiej pod dyrekcj<1 Wojciecha Czepiela. Solista Władysław Klosi~

wicz - klawesyn. 
W sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdańsku recital fortepianowy 
Edwarda Wolanina, członka polskiej ekipy na XI Międzynar,odowy 

Konkurs im. F. Chopina. 
W POiFB koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Woj
ciecha Czepiela. Program: J.S. Bach Koncert klawesynowy A-dur i Kon

cert kl.awesynowy f-moli - solista Władysław Kłosiewicz. 

1 l W auli PG recital bachowski w wykonaniu artystów z Berlina Zachod
niego - wiolonczelisty Wolfganga Boettchera i klawesynistki Ursuli 
Trcdde-Boct tcher. 
W POiFD koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Słowackiej z 
Bratysławy pod dyrekcją Bystrika Rezuchy. Solista Ludovic Kanta -
wiolonczela. Program: J. Cikker Ranek, A. Dworzak VII Symfonia 
cl-moll i Koncert wiolonczelowy. 

15 W auli PG koncert Orkiestry Festiwalu Haendlowskiego pod dyrekcją 
Christiana Kluttiga. Soliści: Hans Jurgen Wachsmuth - tenor i M()
nika Urbaóska - skrzypce. 

16 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital wokalny fióskich artystów 
z teatru operowego w Kotka: Ouli Aho (sopran), Harri Sipola (tenor), 
akompaniament Anna Prabucka-Firlej. 
W klubie SPAM koncert absolwentów Akademii Muzycznej: Barbary 
Poszowskiej (flet), Jerzego Hoffmana (skrzypce), Bogdana Kuł,1kow

skicgo (fortepian). W programie utwory G.F. Haendla, W.A. Mozarta, 
T. Szeligowskiego, A. Chaczaturiana. 
W Teatrze Muzycznym w Gdyni XXX poranek muzyczny dla dzieci 
Po nutce do kłębka z udziałem zespołów artystycznych Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni i Dzieciqccgo Zespołu ,,.Jantarek". 

18-23 Występy w Krakowie w Teatrze im. J. Słowackiego zespołu Teatru 
Muzycz1wgo ze spektaklem Skrzypek na dachu J. Steina w reż. Jerzego 
Gruzy oraz Drugie Wejście Smoka, czyli Franek Kimono - Story 
A. Korzyńskiego. 
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20 W Towc1rzystwie Przyjacitil Sopotu '.100. koncert z cyklu Czwartkowych 
Wicczorc'>w Muzycznych. Skład wykonawców taki sam jak w pierwszym 
koncercie, wysló}pili: Iióska śpiewaczka Taimi Airola (mezzosopran), 
Anna Pm bucka-Firlej (fortepian), Krzysztof Spcrski (wiolonczela). 
W Domu Radzieckiej Nauki _i Kultury przy ul. Długiej koncert arii ope
rowych i operetkowych w wykonarniu solistów Pa11.stwowej Opery w 
Bydgoszczy. 

21 W POiFB koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Woj
ciecha Czepiela. Program: W.A. Mozc1rt Symfonia C-<lur .,Lincl::ka", 
A. Dworzak VI Symfonia D-clur. 
W Bic1łej Sali Ratusza Głównego :rvTiasta recital dyplomowy Aliny Du
bik (mezzosopran). W programie utwory J.S. Bacha, P. Cmjkowskicgo, 
J. Straussa, F. Chopina. 

22 Wyjazd Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rc1jskiego na tournt'·e do 
Francji i RFN. 

21 W 200. rocznicG powstania polskiego baletu na uroczystościach w Tc:i
trze Wielkim w Warszawie Jzmina Jarzynówna-Sobczak otrzymała 

Krzyż Komandorski OOP, Alicja Boniuszko - Krzyż Oficerski OOP, 
Zygmunt Kamiński - Krzyż Kawalerski. Podczas Wieczoru Galowego 
wystąpili m.i1n. soliści Opery Bałtyckiej Izabela Zub, Marek A. Stasie
wicz, Mirosław Żukowski. 

2!> W Operze Leśnej w Sopocie otwarcie II Bałtyckich Spotkmi. Teatrów 
~erowych. Premiera POiFB opery Wolny strzele K.M. Webera. Libret
to J.F.Kind, tekst polski K. Chudowolska. Kier. muz. Janusz Przybyl
ski, reż. Marek Okopiński, Ryszard Ronczewski, scen. Jan Bernaś, 

ruch scen. Zygmunt Kamiński, przyg. chóru Janusz Łapot. 
W Teatrze Muzycznym premiera Teatru Instrumentalnego w 10-lerie 
istnienia zespołu - Marsz Gladiatorów Ryszarda Miśka. Muz. Maria;n 
Raatz, Krzysztof Zgraja, Ryszard Misiek. Wykorzystano kompozycje 
I. Dunajewskiego, G. Bizeta, G. Rossiniego, J.S. Bacha. 
Podczas X Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie odbyła się sesja 
naukowa Marynistyka w muzyce. Referaty wygłosili: IIansgeorg Mi.i.he, 
Ewa Danuta Dc}browska, Joachim Gudel, Antoni Paszowski, Elżbieb 

Ciesielska, Irena Czarnecka, .Jan Tuczyński, Tadeusz Olchowy, Eugeniusz 
Koczorowski. Odbył się kO!ncert utworów Adama Swierzyńskiego w wy
konaniu Haliny Andrzejewskiej (fortepian), Elżbiety Gajewskiej (flet), 
Julii Jakimowicz (skrzypce) i Andrzeja Wróblewskiego (wiolonczela). 
Wystąpiła także śpiewaczka fi11ska Taimi Airola, akompaniament Anna 
Prabucka-Firlej. 

LIPIEC 
NagrodG artystyczną młodych im. S. Wyspiailskiego otrzymał m.in. M;,
rek Andrzej Stasiewicz za dotychczasowe osiągnięcia, a szczególnie za 
rolę tytułową w balecie Spartakus A. Chaczaturiana. 

2 VII--27 YIII Inauguracja XXVIII MiGdzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej 
w Katedrze Oliwskiej koncertem szwedzkiego orgu:nisty Stiga Gustawa 
Schi>nberga. Wykonał utwory J.S. Bacha, kompozytorów szwedzkich 
E. Sjorgena, O. Lindbcrga oraz własne. Podczas festiwalu wystąpili: 

268 

Mirosław Pietkiewicz z Łodzi (9 VII) - utwory J.S. Bacha, B. Pietrzaka, 
B.K. Przybylskiego, M. Surzyńskiego, Zygmunt Antonik z Katowic 
(16 VII) - utwory J.S. Bacha, F. Pectersa, D. Buxtehudego, L. Vier
ne'a, Andrzej Siekierski z Francji (23 VII) - utwory N. de Grigny, 



J.S. Bacha, M. Duprc'go, .J. Guillona, Leopold Digris z ZSRR (30 VII) -
utwory .J.S. Bacha, Józef Sc'rafin (1:3 VIII) - utwory J.S. Bacha, Leszek 
Werner (20 VIII), Ha(ns Gcbharcl z RFN (27 VIII). 

3-15 W ramach I Bałtyckich Spotk;11'i Operowych wystąpiły: Teatr Wielki 
z Warszawy prczcntujqc w Operze Leśnej Łuc,ję z Lamcrmoor G. Doni
zetliego (3-4 VII) i S. Dunicckiego JJaziowic królowej Marysidiki 
(w sali POiFD 5 VII); Teatr Wielki z Poznania - ilicla G. Verdiego 
i Rycerslw.~ć wieśniacza P. Mascagniego wraz z Pajac:anii H. Leonca
valla (8 i 10 Vll); Teatr Wielki z Łodzi - Manrn I. Paderewskiego, 
Norma W. Belliniego, Walkiria R. Wagnera oraz balet rockowy do mu
zyki J.S. Bacha i G. Pressera Próby Anatala Fodora. Odbył siq Koncert 
Galowy gwiazd operowych w reż. Marii Foltyn. M.iir1. wystąpili artyści 

POiFB i Teatru Muzycznego: Danuta Bernolak, Maria Trzci11ska, Boże
na Zawiślak, Florian Skulski. Solistom towarzyszyła orkiestra Opery 
Bałtyckiej pod dyrekcjc:1 Zygmunta Rycherta. 

4 W Towarzystwie Przyjaci<,l Sopotu koncert arty_stów z Islandii: Augu
sty Agustdottyr (sopran) i Gunnara Bjornssona (wiolonczelJ.) oraz Anny 
Prabuckiej-Firlej (fortepian). 

3 W KMPiK w Gdyni koncert wokalno-muzyczny, w którym udział wziL;
li Aleksau1clra Kucharska, Andrzej Nu11owski i Małgorzata Nanowska. 
Słowo wstGpne Halina Mickicwiczównu. 

7 W Pałacu Opatów recital wokalny Aleksandry KucharskiPj. Akompa
niament Dorota Czerny. ,. 
W kościele św. Jerzego w Sopocie w cyklu Letnie Koncerty Organowe 
wystqpili artyści z Islandii oraz gdański orgćrnista Roman Perucki. 

11 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital Mariana Stefanowiczu (pu
zon) z towarzyszeniem Emilii Graży11skiej (fortepiain). 

11 W Teatrze Muzycznym w Gdyni premiera musicalu A. Korzy11skieg,J 
Czarna dziura, czyli gwiezdne love story. Libretto Paweł I3inke, st.:.~
fan Friedmann, Andrzej Korzy11ski, reż. Jerzy Gruza, scen. Marek Le
wandowski, choreogr. Bogdan Jędrzejczak i Jerzy Sidorowicz. 

11 \'11-13\111 1 Dominika11skie Koncerty Muzyki Kameralnej i Organowej w bazyli
ce św. Mikołaja. Inauguracja koncertem Joachima Grubicha z Krakowa 
oraz solistki FB Krystyny Jureckiej (skrzypce). W pr<Jgramie utwory 
J.S. Dacha, D. Buxtehudego, G. Mufata, G. Frescobaldiego. W kolejnych 
koncertach wyst,wili: Marek Kudlicki (25 i 28 VII), który wykonał 

utwory J.S. Uacha, R. Schumanna, F. Poulenca, D. Milhauda, S. Karg
-Elcru; ,,Schola Cantorum Gedanensis" pud dyrckcj,1 Juna Lukaszew
skicgo (25 Vll), Elżbieta l'aóku z Wćlrszawy - alt, Asa Konishi -
skrzypce, Zygmunt Antonik - organy (28 Vll) z programem utwur<Jw 
J.S. Bacha i G.F. Iluc11dla; Marcin Szczyci1'iski - kontruteuor i Bogu
sław Grabowski - orgainy (1 V111) wykonali utwory M. Zielii1skicgo, 
P. Zelechowskiego, J. Podbielskiego, C. Monteverdiego, J .. J. Frebcrga; 
zespól Cantores Minores Vratislavicusis wystąpił pod dyrl'kcj,1 E. Kaj
dasza (4 VIIf) z programem 6 motetów .J.S. Bacha; Joanna M,1drosz
kiewicz oraz Edward de Gest z Belgii, Robert i Bjonar Robertsonowie 
z Norwegii, Kwartet Dqty Filharmonii I3altyckicj z organistq Do.riuszcm 
Wieruckim (8 i 11 VIII) - utwory J.S. Bacha, F. Tundera.ł H. Easta, 
Z. Pniewskiego; Bogusław Grabowski i Orkiestra Kameralna „Leopol
dinum" z Wrocławia pod dyrekcją Marka Pijarowskiego (15 VIII) -
utwory G.F. Haendla i J.S. Bacha; Mariusz Cicrplikowski - organy 
i Wiesław Woź.nicki tqbka (20 Vlll) - utwory .J.S. Bacha, M.A. Char-
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pentiera, C. Francka, G.F. Haendla, G.Ph. Tele~anna, J. Clarka, M. Du

pre'go. 
w Teatrze Dramatycznym w Gdyni występ Orkiestry Kameralnej \VoJ-
ciecha Rajskiego. Program: J. Haydn Symfonia f-moll „La Passione", 

J. Suk Serenada, R. Strauss wstęp do opery Capriccio. 
W KMPiK w Sopocie songi B. Brechta prezentowali artyści Tcc1tru Mu-

zycznego w Gdyni. 
w sali Teatru Muzycznego występy Opery Pekil'lskiej, która przedsta-
wiła Opowieść O białej kobiecie-u;ężu, Król Xiang Yii-zwycźęzca żegna 

się ze swoją konkubiną i Zdobycie miasta Jizhou. 
W kinoteatrze „Grom" na Oksywiu uroczysty koncert Centralnej Or

kiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego dla uczczenia Swięta Odro

dzenia. 
W KMPiK w Sopocie recital Krystyny Paterskiej (soprnn) i Joachima 

Grubicha (fortepian). 
W KMPiK w Gdyni koncert z okazji świ~ta Odrodzenia w wykon,rniu 

solistów POiFB. 
Na koncercie inaugurującym VI Światowy Festiwal Chórów Polonij
nych w Koszalinie \Vystqpil m.i11. Chór Kameralny „Schola Cantorum 

Gedancnsis". 
W kościele św. Jerzego w Sopocie koncNt organmvy artystów z Nor

w egii Roberta i Bjonara Robt·rtsonów. 
W Pałacu Opatów ko111cert w wykonaniu Danuty Bernolak (sopran), 
Marka Kalisza (tenor), Andrzeja Tymczuka (bas). Przy fortepianie Emi
lia Grażyiiska. W programie arie operowe i operetkowe G. Donizettie
go, G. Verdiego, W.A. Mozarta, F. Lehara, H. Strauss;:i. 
W To\\'arzystwie Przyjaciół Sopotu rl'cit.11 gitarowy .Joanny Soliwod7,
kiej. 
Występ w Wilanowie zespołu kanwralistc>w Filharmonii Bałtyckiej Oktet 
0(Jy pod kierunkiem Józefa lbi\lza. W progr;uni<' S<'n'11;1dy i di\'nti

nwnt:1 klnsyk(nv wiedf't'iskil'h. 

s1rmPIEŃ 
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Boźena Kwasiborska, skrzyp<1czka z Zespołu l\'fuzyki D.1wnej „Cappelb 
Gedanensis" brała udział w Mistrzowskim Kursie Muzyki K;:imeralnej 
w Lanciano (Włochy). 

\V Towarzystwie Przyj.1ci61 Sopotu rl'cit.11 fortepianowy .Joachima Gt1-
dela. 

-ł W Pałacu Opatów· koncert Kwartetu Dętego Filharmonii Bałtyckiej po 

występach w Bremie. W programie utwory .J.S. Bacha, W. Rarnsoe'go, 
H. Easta, Z. Pniewskiego i T. Kassaka. Prowadzenie Konrad Mielnik. 

8 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital wiolonczl'listów Janus,:,1 

Swiłło i Pmvła Bieńkowskiego. 

IO W Domu Społecznym na Zaspie koncert Orkiestry K,c1mcrnlnej Woj
ciecha Rajskiego. 

11 Występ w Wilanowie K\vartetu D<~tego Filharmonii Bałtyckiej. 

W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta występ zespołu smyczkowego 
z Wielkiej Brytanii Bachmann Quartet. 

W Oliwskim Wieczorze Kameralnym w Pałacu Opatów występ zespołu 
kameralistów Filharmonii Bałtyckiej w składzie Józef Haatz i Alicja 
Gliniano\\'icz (oboje), Mariusz Gołębiewski, Bogdan Ocieszak (klarnety) 

Edward D:rniecki i Brygida Muchowil'cka (rogi), Mirosl; 1w Slr:tcl'W:-ikl 



i Eugenia Sakowicz (fagoty). W programiP utwory klasyków wiedeń

skich. Słowo o muzyce - Grzegorz Sutt. 
11-17 Podczas XL Mi~dzynarodowego Festi"walu Chopinowskiego w Duszni

kach-Zdroju wyst~powal zespól Baletowy Opery Bałtyckiej, prezentując 
Mity do muzyki K. Szymanowskiego i In memoriam do muzyki F. Cho
pina w układzie choreograficznym Gustawa Klauzmera. 

12 W Pałacu Opatów występ zespołu Bochmann Quartet. 
15 W Berlinie wyst~pował Kwartet Dc;ty Filharmonii Bałtyckiej w skła

dzie: Janusz Szadowiak - trąbka, Ireneusz Wiśniewski - trąbka, 

Marek Kocik - róg, Tadeusz Kassak - puzon. 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital kontrabas)sty Piotra Stefa
niaka i pianistki Anny Prnbuckiej-Firkj. 

18 Poświęcenie organów w bazylice Marh1ckiej w Gdańsku, pochodzących 

z kościoła św. Jana, zbudowanych w 1625 r., odnalezionych i zrekon
struowa,nych za spr,nvą Otto Klucka w RFN. W koncercie wyst,.wili Bo
gusław Grabowski i Piotr Gudcl (organy), Piotr Kusiewicz (baryton) 
i połączone' chóry diecezji gdaóskiej. 
W Pałacu Opatów wystGP Anny Prabuckiej-Firlej (fortepian) i Krzy
sztofa Sperskiego (vviolonczela). W programie utwory F. Chopina, 
K. Kurpińskiego, F. Nowowiejskiego oraz opracowane przez K. Sper-
skicgo taócc polskie z XVI wieku. ,. 
W kościele św. Jerzego w Sopocie Letni Koncert Organ<~wy Franza 
Kesslera z RFN i kontrabasisty Piotra Stefaniaka. 

22 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital fortepianowy Anny Prabuc

ldej-Firlej. 
28 Zespól Muzyki Dawnej „C1ppell:1 C:ccbncnsis" wysL1pil in IX Feftiwalu 

Organowym w Koszalinie. 
2!1 W Towarzystwie Przyj:1ciół Sopotu recital łódzkich artystów Urszuli 

.Ltnik-Krzemionki (fld) i J;mu~za Grz!'l;Jzki (fort<'pia11). 

WRZESIEŃ 
Zespć,I Teatru 1 nstrunwntaln<'go llyswrd:t Miśka \VY jl'dlal do HFN ze 
spektaklem Taniec lokatora. 

-> W ram,ich XX Mi~dzynarodowego Festiwalu Orntoryjno-Kantatowego 
,,Vratislavia Cantans'' we Wrocławiu wystGpowala Orkiestra Filhar
monii Bałtyckiej pod dyrekcją Jana Szyrockiego, prezentując wraz z 
Chórem Akademii Politechniki Szczecińskiej Pasję według św. Jana 

J.S. Bacha w katedrze św. Mmii Magdaleny. Solistą był m.in. Jerzy 
Mechliński. 

;i W Towarzystwi<' Przy jaciól Sopotu recital fortepianowy Krystyny Ja
strzc;bskiej. 

10 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta recital chopinowski w wykn. 
na1niu czlonki11 polskiej ekipy na· XI Konkurs Chopinowski: Joanny 
Domańskiej z Katowic i Kornelii Ogórkówny z Bydgoszczy. 

12 W To\varzystwic Przyjaciół Sopotu koncert kameral11y w wykonaniu 
Teresy Kaban (fortepian) i Henryka Dłażeja (flet). 

13 W POiFB koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Woj
ciecha CzepiPla. Soliści: Józef Stompcl i Janusz Olejniczak (fortepian). 
Program: F. Mendelssohn V Symfonia ,.Refonnacyjna··, R Twardow
ski Koncert na fortepian, I. Pndcrewski Koncert fortepianowy a-moll. 
Koncert powtórzony w Słupsku (14 IX) na XIX f\,~tiwalu Pianistyki 
Polskiej. 
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t::, W Oliwskim Wieczorze Kamer,tlr,ym w Palucu Opatów koncert w wy
konaniu Teresy Kuban-Bbżej (fortepian) i I Iemyku Błażeja (flet). 

W programie utwory I. i\lbeniza, E. Granadosa, C. Debussy'ego, T. Sze
ligowskiego, P. Mossa, G. Enescu, J. Iberta. Słowo o muzyce wygłosił 

Konrad MicLnik. 
16 IX-20 X Zespól Muzyki Dawnej „Cappella Gcdanensis" pod kierownictwem Ali

ny Kowalskiej-Pióczak odbywał tournćc po USA. Wystqpił z 23 kon

certami m.in. w Nowym Jo.rku, Buffa'lo, Chicago, Los Angeles, San 
Francisco. 

17 W Katedrze Oliwskiej rec..:ital organowy austriackiego artysty Michaela 
Dyera. W programie utwory W. Boycc'a, L. Clerambaulta, J.G. Walthera, 

J.S. Bacha, F. Mendelssohna oraz Koncert n-dur op. 4 G.F. Haendla. 

l!J W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital Tomasza Tylewskiego (róg) 

i Ligii Ulfik (fortepian). 

20-21 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcj;:1 Ste
fana Marczyka. Program: K. Kurpiński Dwie chatki, IT. Wieniawski 
Koncertu skrzypcowe fis-nwll op. H i d-moll op. 22 - soliści Mari'l 
Baranowska i Bartosz Dryla. 

22 W POiFB wystl~p Szockiej Orkit'stry Symfonicwej BBC pod dyrekcją 

Jerzego Maksymiuka. Program: I. Strawiński Wariacje na orkiestrę, 

L. van Beethoven Koncert skrzypcowy D-dur op. 61, J. Sibelius I Sym

fonia e-moll. Solista Krzysztof Jakowicz (skrzypce). 
W klubie SPAM koncert Aleksandry Januszajtis, kandydatki na III 
Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków w Lublinie. W progra

mie utwory J.S. Bacha, IL Wieniawskiego, N. Paganiniego, L. van Bee

thovena, M. Karłowicza. 

21 W Szkole Muzycznej w Elblągu koncert Orkiestry Kameralnej Woj
ciecha Rajskiego. W programie utwory G.F. Haendla, J.S. Bach.i, 

C. Nielsena, G. Rossiniego. 

21-28 W Akademii Muzycznej odbywał siG II i lll etap Og(ilnopolskiego Kon
kursu Orgunowego im. J.S. Bachu - przesłuchania w bazylice św. Mi
kołaja. Koncert laureatów odbył sic; w bazylice Mariackiej. I m1grodq 
ex aequo otrzymali Andrzej Diałko I Juroslaw Malanowicz, IV - ex 

aequo Dogumila Dunikowska i Sluwomir Kumi1·1ski. Il i lll 1wgrody 
nie przyznano. 

26 W Towarzystwie Przyj:1ciól Sopotu recital wolrnlny Aleksunclry Kuchar
skiej (sopran). Akumpaniamc.r1t Dorota Czerny. 

~8 W I'OiFB po premierze plenerowej w Operze Leśnej :.rn VI - druga 
premiera opery K.M. Webera Wolny strzelec rozpoczGla imprezy jubi
leuszowe 40-leciu POiFI3. W progrnmie obchod(iw (do 7 X) m.in. prze
glw:i najnowszych premier. Przedstawieniu i koncerty prowadzili Zy
gmunt Lato.szewski, Zygmunt Hychert, Junusz Przybylski, Wojciech Cze
piel. 

2!J W POiFB koncert Orkiestry H..idia i Telewizji ,Jugosławii z I ,ublja11y 
pod dyrekcją Antona Nanutu. Program: G. Mahler V Symfonia IJ-clnr 

(prawykona,nic w Gda1·1sku), H. Strauss Koncert na róg - solista Jose 
Falout. 

W Białej Sali Ratusza Głównego l\Tiasta występ chóru „Schola Canto
rum Gedanensis'' pod dyrekcją Jana Lukaszewskiego. W programie 

utwory J. Wanninga, J.S. Bacha, J. l'.r~lhms:1, J. Luciuka, A. Koszew
skiego. 



PAŹDZIERNIK'. 
Na miesi~cz11e tourrn',e do USA wyjechał chór „Schola Cantorum Ge
d,rncnsis" pod dyrekcj[1 Jana Lukaszewskiego. 
Na Mic;dzynarodc,wyrn Fe:-;tiwalu ,.Ensamblia cl:1" w M1inchengladb:wh 

(HF'N) wystc~powal gdyński Teatr Instrumentalny Ryszarda Miśka Zt~ 

spektaklem Wejście Gladiatorów. 

W Sali Kameralnej Akademii Muzycznej z okazji Mic;dzynarodowego 

Dnia Muzyki koncert utworów kamer:.:ilnych gda11skich kompozytorów 

Konrada Pałubickiego i Henryka Jablo1'iskicgo. 

3 W Tov,:arzystwie Przyjaciół Sopotu recital Jerzego Wujtewicza (wio

lonczela) i Włodzimierza Wiesztordta (fortepian). 

1-5 W POiFf3 i w Szkole Muzycznej w Elbh1gu koncerty jubileuszowe 

Orkil'stry Filharmonii BalLyckiej pod dyrekcj;.1 Zygmunta Latoszew

skiego i Wojciecha Czepiela. Program: S. Moniuszko Uwertura „Dajka", 

K. Szymanowski II Koncert skrzypcou_:y - solista Krzysztof Jakowicz, 

P. Czajko\vski VI Symfonia h-moll „Patetyczna". 

e Koncert Galowy w POiFB z okazji 40-lecia. W uroczystości wzięli 

udział I sekretarz KW PZPR Sta?1isław Bejger, wojewoda gdal'lski Mie

czysław Cygan. Hilda Pa11stwr.1 nadała POiFB Krzyż Komandorski Or 

deru Odrodzenir.1 Polski. Artystom POiFB wr~czono odznaczenia pań

stwowe i odznaki honorowe. W koncercie prowadzonym przez Zy

gmunta Latoszewskiego i Januszu Przybylskiego v..:yshipili: Jan Kusie

\vicz, Danuta Bernolak, Bożena Porzy1·1ska, Marek Wójcicki, Kazimierz 

Sergiel, Andrzej Ko'iedd, Murek Kalisz oraz gościnnie Irena Bibel 

z Teatru Wielkiego w Łodzi, ffan.na Rumowska i Paulos Raptis z Tea

tru Wielkiego w Warszawie, Antonina Kowtunow i Jan Czekay z Opery 

Pozn,u'l.-.;kiej. 
W Pałacu Oputów recital Jerzego \Vujtewicza (wiolonczela) i Wlodli

mierza Wiesztordta (fortepian). W programie utwory J.S. Bacha, D. Szo

stakowicza, L. van Beethovena. Prowadzenie Andrzej Zawilski. 

7 W POiFB recital Pnulosa Raptisa. W programie mie i pieśni opcrowt~. 

i-9 W Gdyni, Elblqgu i Sopocie koncerty Orkiestry Kameralnej Wojciecha 

Rajskiego pod dyrekcją Jana Olafa Wedina (Szwecja). Program: 

G.F. Haendel Concerto grosso op. 6, J.S. Bach Koncert d-moll na dwoje 

skrzypiec - soliści Krzysztof Bilicki i Zbigniew Dubik, C. Nielsen 

Mała suita, G. Rossini Sonata nr 3. Orkiestra wy jechała n:1 kilkudnio

\Ve tourn('c do Wielkiej Brytanii, koncertowała w Edynburgu, Eaton, 

Plymouth. Southampton, Styrling. W programie utwory A. Dworzaka, 

,J. Suka, W.A. Mozarta, G. Rossiniego, M. Karlowiczn. 

10 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert w wykonaniu kwintetu 

Akadl'mii l\Tuzycz.nej w składzie: Krzysztof Oczko i Marb Klcmd1ska 

(skrzypce), Marianna Kami11ska (altówka), Tc.1deusz Szefler (wiolonczela), 

Wiesława Pławska (fortepian). 

11-12 W POffB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcjcl 

Krzysztofa Missony. Program: M. Ravel suita orkiestrowa Moja mat

ka uę.~, Koncert fortepianowy G-clur - solista Jerzy Godziszewski, 

W.A. Mozart motet A1·e l'ernm corpus i msza J\.Iissa brevis D-<lur. Wy

stqpili: Ewa Diczuk (sopran), Elżbieta Pa1'1ko (alt), Roman \Verli11sl,i 

(t(•iwr), \\'ojcil'ch Dylcui (bas) i chór ,,Collegium Musicum'' z Olsztyna. 

1~ W Domu H1•11cisty \\ Oliwie· konc(•rt \V wykonaniu Barb~1ry Stcfaniuk

-Nm\'kk i1• j (f<irt1·pi:11 i), E rysty 11y Czl'pLl rsld1•j (sopran), 'T\1d('t1sza Ci-

18 - Gdań~ki Rocznik 1-:u1tural11y 27:.1 



maszewskiego (tenor). Pro\vadzenie Tadeusz Kłoś. W programie utwory 
F. Chopina, F. Schuberta, S. Moniuszki, .J. Kalmana i F. Lehara. 

11 W KMPiK w Gdyni spotkanie z dyrektorem POiFB Włodzimierzem 

Nawotką oraz koncert w wykonaniu solistów Opery Bałtyckiej. 

18-19 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod kierunkiem 
bułgarskiego dyrygenta Ilji Temkova. Program: L. van Beethoven VI 
Symfonia F-dur „Pastoralna", A. Vivaldi Koncert na dwoje skrzypi'.?c 

a-moll - solistki Mirosława Pawlak i Krystyna Przybylińska, J.S. Bach 
Koncert skrzypcowy cl-moll. 

18, 20 W Teatrze Muzycznym odbyły się V i VI Gdyi'1skie Wieczory Baleto
we. Wystąpili: Compagna Balletto Classico z Włoch i solistka La Scalli 
Liliana Cosi, Hiszpańska Akademia Tańca Pilar Martinez z programem 
narodowych tańców Hiszpanii, soliści z Teatru Wielkiego w Łodzi; Ewn 
Wycichowska, Roman Kamasa, Krzysztof Starczewski oraz z Warszaw
skiego Teatru Wielkiego: Mariusz Małecki a także uczniowie Gda11skiej 
Szkoły Baletowej. Kierownict\vo artystyczne i reżyseria Bronisław Prą
dzyński i Kazimierz Wrzosek, prowadzenie Sławomir Pietras - dy
rektor Teatru Wielkiego w Łodzi. 

20 W POiFB premiera kameralnej opery G. Bizeta Carmen w wykonaniu 
studentów Akademii Muzycznej i Akademickiej Orkiestry Symfonicznej 
pod dyrekcją Zygmunta Rycherta. W tytułowej partii wystąpiła Jolan
ta Ostrowska (mezzosopran), poza tym Zofia Kotlicka, Renata Ładniak, 
Wojciech Leśniak i in. 

21 Występ Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskiego na Zamku Kró
lewskim w Warszawie z programem muzyki polskiej. 
W Domu Kultury na Morenie wieczór chopinowski w wykonaniu Pa
wła Wójcickiego (bas) i Pawła Baryły (fortepian). 

2-ł W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital wokalny Bożeny Porzyńskiej. 
Akompaniament Elvira Hodinarova. 

25-26 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod kierunkiem 
japońskiego dyrygenta Chikary Imamury. Program: J. Haydn Symfoniti 

D-dur nr 104 i Koncert wiolonczelowy D-dnr - solista Andrzej Or
kisz, B. Britten Wariacje na temat l'urcella. 

27 W klubie SPAM koncert kameralny w \Vykonaniu Tomasza Tylcwski~
go - róg, Ligii Ulfik - fortepian. W programie utwory W. Kilara, 
L. van Beethovena, R. Schumanna. Słowo o muzyce Tadeusz Kłoś. 
W KMPiK w Sopocie koncert muzyki chi11.skiej i polskiej w wyirnna
niu artystów Teatru Muzycznego. 

28 W KMPiK w Gdyni koncert w wykonaniu J. Kostyszyn i n. Kulakow
skiego. 

30 W Gdańskim Towarzystwie Naukowym odczyt doc. dr. Pawła Podejki 
Arie i duety Filipa Gotschlanka. 

31 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu rccitnl Bogusława Fuksa - altówka 
Andrzeja Nanowskiego - fortepian. 
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W Kołobrzeskich Wieczorach Kameralnych wystąpiła m.in. Aleksandra 
Kucharska (sopran) z towarzyszeniem Doroty Czerny (fortepian). 

3 W klubie SPAM recital fortepianowy Barbary Stefaniuk-Nowickiej. 
W programie utwory F. Schuberta, J. Brahmsa, F. Chopina. 

4 W POiFB recital fortepianowy Krzysztofa Jabłońskiego, laureata III na
grody XI Miqdzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina. 



4-5 W Sopocie i Elblągu koncerty Orkiestry Kameralnej Wojciecha Ra.1-
~kicgo przed wyjazdem na 5-tygodniowe tournće do Szwajcarii i RFN. 
Program: W.A. Mozart Uwert-ura do opery Wesele Figara, F. Mendels
sohn Koncert skrzypcowy e-molL - solista Michał Grabarczyk, L. V'.ln 
Beethoven IV Symfonia I3-dur. Dyrygo\vał Wojciech Rajski. 

5 w Białej Sali Ratusza Głównego Miasta koncert muzyki bułgarskiej 

w wykonaniu Siemiona Szterewa (flet) i Antonego Donczew:1 (fortepian). 
Recytacja w wykonaniu Sawy Chasymowa. 
W Ratuszu Staromiejskim koncert utworów J.S. Bacha w wykonaniu 
klawesynistki Elżbiety Stcfat'lskiej-Lukowicz orc1z flecisty Kazimierza 

Moszyńskiego. 

6 Przedstawienie opery RigoLetto G. Verdiego w POiFB prowadził dyry-

gent włoski Silvano Frontalini. 
7 W Domu Rencisty w Oliwie koncert z okazji 68. rocznicy Wielkiej Re

wolucji Październikowej. Wystąpili: Anna Prabucka--Firlej - fortepian, 
Marek Schiller - klarnet, Krzysztof Sperski - wiolonczela. W pro
gramie utwory S. Prokofiewa, P. Czajkowskiego i M. Glinki. 

8-9 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją 

Wojciecha Czepiela. Program: Z. Pniewski Stella l\1aris, K. Szyma.now
ski I Koncert skrzypcowy - solista Krystyna Jurecka, C. Debussy 
Nokturny, Chmury, święta, Syreny. Wystąpił chór Liceum Muzycznego 

kierowany przez Grzegorza Rubina. 

8-10 W Kartuzach odbyły się Dni Ignaceg0 J. Paderewskiego zorganizowane 
przez Pa1'istwowq Szkolę Muzyczną I st. w Kartuzach, Akademię Mu
zyczną im. S. Moniuszki w Gduiisku. Prof. Z. Śliwif1ski wygłosił w 
dniu inauguracji odczyt Junacy Paderewski jako pianista. W ramach 
sympozjum referaty wygłosili Marian Drozdowski i Tadeusz Przybylski 
z Krakowa oraz Joachim Gudcl i P:1weł Pod<'jko z Gdai1ska. Odbył 

si(; przeglqd filmów archiwalnych i wysli.l\.Va ze zbiorów Akademii Mu

zycznej. Cykl koncertów zapocz;.1tkował recital Andrzeja Stefa11.skiego 
z Krakowa. Wystqpili także Waldemar Wojtal, Henryk Keszkowski, 
Włodzimierz WiesztordL Odbył siq Konkurs Pianistyczny im. I.J. Pa
dernwskiego dla uczniÓ\.V szkól muzycznych z całego kraju. Dwie dru
gie nagrody otrzymały Ewa Drapclla z PSM I st. w Gda1'isku i Barba
ra Wendlorz z PSM I i II st. w Cieszynie, trzecią - Agata Siuda 
z PSM im. F. Nowowiejskiego w Gda11sku. Nagrody specjalne przyznano 
Annie Rajewskiej z Chełma i Aleksandrze Baranieckiej z Gdaóska. 
Obchody zakoi'1czył koncert w wykonaniu studentów Akademii Muzycz
nej. 

9 Wystqp zespołu Teatru Muzycznf.!go ze spektaklem Kom,pot J. Kofty 
i B. Rychtera w Galerii EL w Elblągu. 

10 W Pałacu Opatów odbył się I koncert gdai'lskiego koln SPMM Jeunes
ses l\lusicales de Pologne. Wystqpili studenci Akademii Muzycznej: Lu
cyna Stromska - fortepian, Piotr Sutt - wibrafon oraz dyplomanci 
Liceum Muzycznego pianistka Elżbieta Pasierowska i waltornista Jacek 
Karwowski. W programie utwory W.A. Mozarta, F. Chopina, ·Ptaszyii
skiej, G. Gershwina, Hamptona i Schli.item. Prowadzenie Wanda Obni
ska. 
W Ratuszu Staromiejskim recital Anny Kucharskiej (sopran). Akompa
niament Dorota Czerny. W programie utwory S. Moniuszki, F. Chopi
,na, A. Vivaldiego, V. Belliniego, P. Perkowskiego, M. Glinki, P. Czaj
kowski<'go, T. Strawi11skirgn, I.O. Dun:ijewskiego. 



il W KMPiK w Gdyni koncert z okazji 68. rocznicy Wielkiej Rewolucjł 
Październikowej w wykonaniu solistów Teatru Muzycznego. 

12-17 Podczas Krośnieńskich Dni Muzyki i Baletu wystąpił m.in. Kwintet 
Dqty Tcatr;.i Muzycznego i koncertował Piotr Sutt (1)('rkusja) z Aka
demii Muzycznej w Gdańsku. 

l l W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital fortepianowy Murii Stojek 
z Akademii Muzycznej w \Varszuwie. 

L:, Andrzej Kosecki z Opery Bałtyckiej wystqpil w Koszalinie na kon
cercie-montażu opery G. Bizeta Carm,en. 

15-lG W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcjc1 
Boliwijczyka Rubena Silvy. Program: F. Mendelssohn Koncert fortepia
nowy g-moll - solistka Lidia Grychtołówna, R. Strauss Serenada ru 
instrumenty dęte, P. Czajkowski I Syrnfonża g-moll „Zimowe marze
nia". 

17 W KMPiK w Gdyni koncert muzyki rosyjskiej i radzieckiej w wyko-

naniu solistów POiFB. 
W Klubie SPAIVI wystąpili soliści instrumentów dętych z Akademii 
Muzycznej: Mc1gdalena Zawadzka - puzon, Grzegorz Leczkowski -
trąbka oraz Bożena Szull-Talar - fortepian. Słowo o muzyce Tadeusz 
Kłoś. W programie ub.vary K. Seroc:kiego, Z. Stojowskiego, P. Vidala, 
J.N. Hummela, G. Enescu. 

20 W Ratuszu Staromiejskim koncertowc1l zespól instrumentalistów z Au
stralii „Australia Ensamble". W programie utwory L. van Beethovena, 
W.A. Mozarta, A. Schocnberga w c1ranżacji A. Weberna. 

22-23 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bc1łtyckiej pod dyrekcją An
toniego Wita. Program: C. Debussy Popołudnie fauna, M. de Falla Noce 
w ogrodach Hiszpanii - solista Tadeusz Żmudziński (fortepian), D. Szo
stakiewicz V Symfonia d-moll. 

25 W Domu Kultury na Morenie prezentacja fragmentów ze Strasznego 
dworu S. Moniuszki w wykonaniu solistów Opery Bałtyckiej. Akompa
niament Paweł Baryła. Prowadzenie Barbara Sutt. 

28 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital fortepianowy Janusza Grze
lązki z Łodzi. 

29-30 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcjq An
drzeja Straszyiiskiego. Program: J. Brahms Koncert D-clur op. 77, 
A. Honegger Pastorale d'Etć, B. 1\/Iartinu 1 V Symfonia. Solistka Magda
lena Rezler-Niesiołowska. 

GRUDZIEŃ 

XVI Festiwal Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej Szkół Muzycznych II st. 
Województw Północnych odbywał się w Auditorium Musicum przy ul. 
Gnilnej. Jury pod przewodnictwem Z. Sliwińskiego przyznało dwie rów
norzGdne I nagrody pianistom Kordianowi Górze ze Słupska i Hannie 
Junkers z Katowic, II - otrzymał kontrabasista Jacek Mirecki z Ino
wrocławia. III nagrody otrzymali: Jacek Grzywacz, Ewa Kutczyr'iska 

Dariusz Worotnik, Tomasz Wojak, Danuta Wilma z Gdar'1ska. 

W Państwowej Filharmonii w Poznaniu podczas koncertu kompozytor
skiego Andrzeja Koszewskiego wystąpił chór „Schola Cantorum Geda
nensis" pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. 
Na I Ogólnopolskim Konkursie Kompozycji Akordeonowych w Rzeszo
wie I nagrodę w kategorii kompozycji dla dzieci i mlodzi('ŻY o1rzymal 
Krzysztd Olczak z Gda11ska. 



2 W KMPiK w Gdyni recital fortepianowy Andrzeja Wawrykowa. 
3 W Sali Kamcr;1 lnej Akadt>mii Muzycznej recital pianisty z Łodzi Pio

tra Pietrzaka. 
W Biakj Sali Hatusza Głównego Miasta koncert muzyki gitarowej w 

wykonaniu fra1,cuskicgo duetu gitar klasycznych Jean Horreaux i Jean 
Marie Trehnrd. W programie utwory D. Scarlattiego, .J.S. Bacha, 

C. Chayncsa i E. Granadosa. 
W Ratuszu Staromiejskim \Vyst~p Kwartetu Varsovia. W programie 

IV Kwnrtct smyczl-wV . .'!/ G. Bacewicz i Kwartet g-mon F. Schuberta. 

-1 W Domu Rencisty w 01hvie występ Kwintetu DętE'go Akademii Mu
zycznej ,v składzie Ewa Krawczuk-Szyma11.ska - flet, Stanisław 

Bryks - obój. Marek Schiller - klarnet, Krzysztof Czekay - róg, 
Wojciech Orawiec - fagot. Wystąpih także Elżbieta Rosil'lska - akor
deon. W programie utwrffy .J.S. Bacha, \V.A. Mozarta, F. Fnrkasa 

6-7 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmo:1ii Bałtyckiej pod dyrekcją Emi

na Chaczuturiana. Program: K.M. Weber Uwertura do opery Oberon, 

R. Schumann Koncert wiolonczelowy a-mon - solist1rn Marina Taraso
wa, P. Czajkowski Suita „D,:iadck cło or:::echów" 

7 Uroczystość z okazji :3:5-lecia Państwmvej Szkoły Baletowej polqczona 
z zakoóczeniem rozbudowy jej buzy lokalf)\vej. Pracownicy szkoły otrzy
mali odznaczenia państwowe, odznaki resortowe i medale. Szkole przy
znano odznakę Zasłużonym ZiC'mi Gd:111.skiej. Podc7as galowego kon

certu szkole wręczony został również sztandar ufundO\vany przez Operę 
Bułtycką. W k'oncercie wzięli udział uczniowie szkoły, wykonując ukła
dy taneczne przygotowane przez pedagogów "Barbarę To~aszewską i T,1-

mm'; Wasilijewnę. 
8 \V Domu Pracy Twórczej SPAM w Rybnej k/Tarnowskich Gór w cy

klu koncertów „Dyrektorzy teatrów muzycznych on--z ich soliści" wy
stc:ipili soliści POiFB: Danut.a Bcrnolak (sopran), Florian Skulski (bar~/
ton), Kazimierz Scrgiel (has) oraz Pmvel Baryła (fortepiun). Koncert 

prowadził dyrektor Włodzimierz Nawotka. 
W Ratuszu Staromiejskim w cyklu koncertów db Stoczni Gdańskic:j 

prowadzonych przez Akademię Muzyczn,1 wystqpiła pianistka Katarzy

na Popo\\'cl-Zydro11. \V programie koncertu utwory W.A. Mozc1rL1, 
G.F'. ffa('ndla, F. Chopina. 
\V Klubie SPAM koncert w wykoi1,111iu 1\lil'.ji !';1 H!k (mC'zzosopra11) 
PI'clZ Andrzeja Wawrykowa i Andrzeja Nannwskiego (fortepian). 

t:!-11 w POiFB konl'.crty Orkiestry Filharmonii D,1ltyckiej pod dyrekcjq l\1far
ka Tracza. Program: M. Karłowicz Piefoi, .T. Haydn Surnfonia G-dur, 
.T. Sibelius Labęclź z 'T1lonelli. Solista Andrzej Hiolski - baryton. 

I t W Teatrze l\1uzycznym w Gdyni Pl'l'mil'ra musicalu 1martcgo na sztuce 
W. Gibsona ll1L.~tuwka. Libretto Mich;wl Bcnctt, przc 1d. Kazimierz Pio

trowski, piosenki Dorothy Fields, przeld. Wojdcch Młynarski. Muz. 
Cy Coll'm;1n, rl'Ż. i chnrcogr. \Vojcicch l'(c;pczy11ski, scen. Jerzy Rudzki, 
kier. muz. Czcsl;nv Majewski W rolach glc'nvnych wystąpili Elżbieta 

Zaj<}cówna z Warsz,nvy lub 1 n~na P,tj,Jkówna oraz Krzysztof Kolba 
lub Kuba Zaklukicwicz. 
W hakcic Giscllc w Operze \Vroclav,;skicj v,.ryst,ipib gościnnie w partii 
tytułowej Mariola Lcbida z Opery I3altyckicj oraz Mirosław Gordon 
w roli Al berta. 

15 W Klubie SPAM recital skrzypcowy Lidii Mielnik, dyplomantki Aka
d~mii Muzycz1wj. Przy fortepianie - Jadwiga Lewczuk. w programie 
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utwory J.S. Bacha, H. Wienia\yskiego, G. Saint-Si.\CllSa, K. Szymanow
skiego, G. Tartiniego, N. Paganiniego. 

21 W Ratuszu Staromiejskim koncert ch<'ffu kameralnego Towarzystwa 
Przyjaciół Gdańska „Schola Cantorurn Gcdancnsis" pod dyrekcją Jana 
Łukaszewskiego z okazji 15-lecia TPG. 
W II programie TV prezentacja spektaklu Teatru Muzycznego Drugie 
wejście Snwka w reż .. Jerzego Gruzy. 

31 W POiFB premiera opery S. Moniuszki Slrus2n11 dwór. Kier. muz. Ja
nusz Przybylski, reż. Maria Foltyn, scen. Adam Kilian, chorcogr. Zy
gmunt Kamiński i Gustaw Klauzner, przygotowanie chóru Janusz Ła
pot. 

l'onadto w l!J8."i roku: 

- Występy gościnne w spektaklach Opery Bałtyckiej: 
Irena Glowaty - G. Puccini Tosca (2:3 II); 
Piotr Trella - .J. Strauss Baro1i cygański (10 lll); 
Paulos Raptis, Itsuki Motomu (.Japonia) - G. Verdi Hiuoletto (20 III); 
Michul Kanclerski - D. Cimarosa Potajemne malżcfrstwo (27 IV i 3 VI); 
Katarzyna Rymarczyk - G. Puccini Tosca (.) V); 

Stanisław Baron - .J. Offenbach Orfeusz w piekle (17 V); 

Magdalena Kryńska i Dariusz Walendowski - G. Verdi Tra'l:iata (2 VI); 

Outi Aho i Harri Siipola oraz dyrygent Jonko Koivukoski (Finlandia) - G. Ver
di Rigoletto (13 VI); 
Urszula Bondyńska i Edward Kmiecewicz - K.M. Weber Wolny str.:elec (:30 VI); 
Yoko Arata (Japonia) - G. Puccini Madam.e Butterfly (19 X); 
Kama Akucewicz - A. Chaczaturian Spartakus (27 II, 2-1, 29 V, 6 VI). 

- W 1985 roku POiFB zorganizowała ok. 1300 koncertów w przedszkolach, szko
łach podstawowych i ponadpodstawowyc.:h oraz domach kultury na terenie wo
jewództwa gdański~go, elbląskiego i słupskiego. 



PLASTYKA. FOTOGRAFIKA 

STYCZEŃ 

1984 

W Galerii Sztuki Współczesnej w Gdaf1sku wystawa prac Anny Wojak. 
W ramach Galerii Wojewódzkiej BWA w MOK w Kwidzynie wystawa 
malarstwa Haliny Bajofokiej (od 7 I), kolejne prezentacje: MOK w 
Gniewie (10 1- 8 II), SDK ,,Zaspa" (9 II-22 III). 
W Kl.\'IPiK w Sopocie wystawa prac Ireneusza Leśniaka. 
W BWA w Sopocie w galerii „Rotunda" wystawa malarstwa Jadwigi 
Lesieckiej (do 8 J) w ramach Galerii Wojewódzkiej BWA. Kolejna pre-
zentacja w TPatrze „Wybrzeże" (31 I-26 II). 0 

w Galerii Stołecznego Biura Wystaw Artystycznych pokaz prac 19 mło

dych twórców ; Gdaóska. 
3-22 W Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni prezentacja grafiki Felik

Sćl Chudzy{1skiego. 
3-31 W Salonie Sztuki BWA w Gdańsku wystawa malarstwa Tadeusza Cie-

siulewicza. 
5 1-28 II W KMPiK w Gdyni wystawa gwaszy Anny Hosbein. 

6-29 w BWA w Sopocie \\•ystawa plakatów grupy „X 3" (Bob Linney i Ken 
Meharg) zorganizowana przy współpracy Instytutu Brytyjskiego w War-

szawie. 
G I-G n W MOK w Kwictzynie wystawa malarstwa Doroty Postrach-Wróbel w 

ramach Galerii Wojewódzkiej BWA. nastGpna prezentacja w MOK 

w Elblc1gu (14 IJ - :ZO III). 
7 I-6 U w ZDK „Znmech" w Elblągu malarstwo ze zbiorów BWA: Współczes

ny portret polski (Galeria Wojewódzka BWA). Kolejne prezentacje 
z tego cyklu: SDK „Zaspa" (9 I-9 II), M-GOK w Gniewie (11-24 II), 

MOK Kv.:idzyn (7 II-20 III). 
11 1-7 II W kościerskim Domu Kultury wystawa 72 kolaży Anny Smolany (Ga

leria Wojewódzka BWA). 
12 1-8 II W ramach Galerii Wojewódzkiej BWA wystawa gwaszy Henryka Ba

r;:rnowskiego w Klubie Garnizonowym we Wrzeszczu. 

I:! 1-5 II W Gu.lcrii „Rotunda" 13W A w Sopocie premierowa wystawa Galerii 
Wojewódzkiej malarstwa Ryszarda Ducha. Kolejne prezentacje: ZDK 
,,Zamech" w Elblągu (10 Il-19 III), M-GOK w Gniewie (25 III-4 V), 
kościerski Dom Kultury (8 v_,27 VI), SDK „Zaspa" (3 Vll-16 VIII), 
Klub Garnizonowy we Wrzeszczu (22 VIII-30 IX), Dom Nauczyciela 
w Sopocie (1 X-21 XI). 

18 1-J:! li Wystawa malarstwa ze zbiorów BWA Plastycy Wybrzeża w ramach 
Galerii Wojewódzkiej w MOK w Elblągu. Kolejne prezentacje z tego 
cyklu: Galeria „Rotunda" BWA w Sopocie (7-26 II), Klub Garnizono-



wy we Wrzeszczu (9 II-22 III). ZDI{ ,.Zamech'' w Elblćlgu (2:3 III -
2 V), kościerski Dom Kultury (23 III-8 V), M-GOK w Gniewie (4 V-13 
VI), Dom Kultury im. S. Przybyszewskiej ua Morenie (16 IlI-26 Vl 
i 30 VI-15 X), Teatr „Wybrzeże" (26 VI-13 VII), stołówka Stoczni 
Gdańskiej (16 VIII-1 X oraz l X-9 XI), Kluh Garnizonowy we Wrze
szczu (3 X-8 XI), świetlica Gdaóskich Zakładów Graficznych (18 VII--
26 XI). 

rn W Galerii Fotografii w Gda11sku otwarcie v.:ystawy Zbigniewa Trcppy 
Debiut. 

2J 1-11 II W Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni v.:ystmva grafiki i rysul"l
ku Taidy Olizarmvicz z Białegostoku. 

LUTY 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu wystawa malurst\va Henryka M;;

drawskicgo. 
2-26 W BWA w Sopocie ,vystawa malarstwa i litografii Wiesława Zaremby. 

8 Il-18 III W KMPiK w Sopocie wystc1wa malarstwa Andrzeja Putryma. 
9 II-21 III W ramach Galerii Wojev.:ódzkiej wystawa malarstwa Andrzeja Osady 

w kościerskim Domu Kultury. Nastc;puc prezenL.lcjc: Klub Garnizonowy 
we Wrzeszczu (28 III-7 V), MOK w Kwidzynie (7 V-1 VI), Dom Nc1u
czyciela w Sopocie (20 VII-1 X). 

1.3 11-11 III W Salonie Sztuki B\VA w Gdaósku v.;ystawa tkaniny Teresy Szydłow
skiej. 

17 11-J III W Galerii Graf1ki i Rysunku BWA w Gdyni \vystawa g::afiki ~uty stów 
plastyków z okrc;gu Schwerin (NRD). 

21 W GTPS odbyło się zebranie wyborcze nowo powstałego Oddziału 

Gda11.skicgo Związku Artystów Rzeźbiarzy. Wyhrano Zarzqd Oddziału 

w następującym składzie: Zygfryd Korpalski (prze\vodniczący), Stani
sław Szwechowicz, Mariusz Kulpa, Izabella Smolana i Rudolf Rogatty 
z Bydgoszczy. 

2811-8 IY W ramach Galerii Wojewódzkiej BWA wystawa w Teatrze „Wybrzeże" 
malarstwa Leonarda Tomaszewskiego. Inne prezentacje: MOK w Kwi
dzynie (20 III-7 V), Klub \\' Oliwie (1'.) V-1 O VI), Dom Nauczyciela w 
Sopocie (15 VI-20 VII). 

J\L\RZEC 

Zdzisław Błażejczyk został łćlureatem srebrnego trofeum llcl XIV M1..:
dzyrwrodowcj Wystawie Sztuki Fotograficznej \V Hongkongu w klasie 
zdjc;ć czarno-białych. 

\V Towarzystwie Przyjaciół Sopotu wystawa mabrstwa Lconc1rda To
maszewskiego. 

W nowo otwartym Domu Kultury im. S. l'rzylJyszewskicj L\VSM ,,!\l,1-
rcna" zorganizowano Galerie; ,,Na pic;trze" pod c1rtystycznym kierunkiem 
Joanny Kalc;dkiewicz i .Janw,za Żebrackiego z BWA (prczentacjc1 cyklu 
l'lm;tycy Wybrzeża) oraz Galcri(; Dyplomantć>w PWSSP (malarst\vo Mar
cina Gawro1·1skiego), której opiekunem jest .JL'rzy Ostrogór:-;ki. 

1 W klubie „Galeon" wieczór autorski fotografika Juliu:-;za Garzteckiego. 

1 lll-1 IV \V Galerii „Rotunda" BWA w Sopocie premierowa wystawa w ramach 
Galerii Wojewódzkiej malarstwa Sylwii Gabszcwicz. Kolejne prezen
tacje: ZDK „Zamech" w Elblągu (10 V-8 VI), M-GOK w Gnievvie 
(14 VI-1 VIII), MOK w Kwidzynie (15 VIII--26 IX), SDK „Zaspa" 
(26 IX-7 XI), stołówka Stoczni Gdat'1skiej (9 XI-7 I 85). 
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~ 111-15 ,. W ramach Galerii Wojc\vódzkic.i BWA \\'ystawa J>lastucy Wybrzeża -

llrn11inu w Domu Nauczyciela w Sopocie. Nast~pne prezentacje: ZDK 
,,Zamech'' w Elblągu (12 VI-28 VII), M-GOK w Gniewie (16 VIH

-25 IX). 
(j .,---.. ) W Galerii Grafiki 1 Hysunku UWA w Gdyni wystawa ry~;u11ku Słani-

sława Stryjewskiego. 
7 W G .. ,lerii Fotografii w Gda(1sku otwarcie wystawy Tc1dcusz;1 Zagoździó

skicgo Rejrnt - miasto cierpil'nia. 
9 W BWA \V Sopocie otwarcie wyst„n\-y grafiki 1\ niyfas::::y:::m - nasze 

wyznanie (kilkaset prnc z ponad 20 krajóv-.· z lat 1933-19--15), zorgani
zowanej w rnmHch obchodów 40-lecia PRL i 35-lccia NRD przy wsp6L 

pracy Instytutu Kultury NRD. 
9-2:i \V B\VA w Sopocie wystawy z zakresu wzornichva przemysłowego -

Ceramika dla architektury Andrzeja Trzaski. 
11111-8 IV W Sc1lonie Sztuki BWA w Gdaó.sku wystawa malarstwa i rysunku M·1-

rii Skowrońskicj. 
11; 111-23 IY W KMPiK przy Długim Tur1-~u wystawa malc1rstwn, rzeźby i grafi!d 

,,Grupy G04" ·- studentów PWSSP 13. Bartkowskiego, \V. Marszałka, 

K. Ziclióskiego. 
2B III-23 I\' w BWA w Sopocie wystawa Pojeclu11ek rytualnu Rolanda' Montcync'a 

z Belgii i Antoc1iego Zydrorna z Poznania (rzeźba, grafikcJ, prace prw

strzcnne). 
30 111-23 IV W Galerii Grnfiki i Rysunku BWA w Gdyni wystawa pt. Chiiiski 

drzeu·orut barwny. 
31 W Galerii GTPS otwarcie wysbwy pokonkurso\v·ej Grafika Roku 198,1 

(rozstrzygnięcie konkursu XII 83). 

KWIECIEŃ 
W KMPiK w Sopocie wystawa obrazów Jt'rzego Ostrogórskiego. 

w Towarzystwie Przyjaciół Sopotu ·wystawa mini-tkaniny Anny Smo

lany. 
:!-30 W KMPiK w (;dyni wystuwa fotografii Ad.una Krajewskiego. 

51\'-6 y W G,1lcrii „Rotunda" 13\VA w Sopocie premierowa wystav,'a \V ramach 
Gnkrii Wojc\vódzkicj - malarstwo, rysunek i ceramika Yannick Ro
ger-Lcidcr. Kolejne prczent,icjc: MOK w Kwidzynie (6 VI 1-14 VIII l, 
T<'atr „Wybrzl·żc" (11 IX-21 X), Klub Garnizonowy \\"l' 'Wrzeszczu (12 

XI-:31 XIII), Dom Nauczyciela w Sopocie (21 XI-28 XI!). 
9 Marian Mokwa obchodził jubileusz !35-lecia. 

to W Pałacu Opatów w Oliwie otwarcie wystawy malarstwa IIuliny N:.1-
łęcz z Londynu. W uznaniu zasług położonych w propagowaniu kultury 
polskiej artystka zosi,1la uhonorowana odznak,1 „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej" oraz „Zasłużonym Ziemi Gdm\skiej". 

IO l\'-21 VI W ramach Galerii Wojcw{>dzkicj wystawa rysunku I·'.wy Bcycr-Fo1·
mcli w Teatrze „Wybrzeże". Kolejne prezentacje: kościerski Dom Kul
tury (28 VI-20 VII!J, SDK ,.Zaspa'' (22 VIII-25 IX). MOK w Kwidzynie 
(I X-20 X), l\1-GOK w Gniewie (9 Xl-28 XII). 

11 W Sali Morskiej Ratusza Głównego 1\1iastn otwarcie wystawy Gclafr::"l(, 

i ziemia gdaiiska w twórczości artystów Wybr.:eża (:36 obrazów 13 uu
torów), w Sali Zimowej - wystawa rysunków Zdzisława KalGdkiewicz1 
z 194:3 r. obrazujqcych Gda1\sk. 

J 1 I \'-6 Y W Salonie Sztuki BWA w Gda11sku prezentacja grafiki Wiesłmva Demb
skiego. 

IG W Galerii GTPS ,,Punkt" otwarcie wystawy malarstwa Ry!:>zarda Kuh. 
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19 IY-9 Y W BWA w Sopocie wystawa gwaszy Olgi Wasiljewny-Nilowej. 
25 W Galerii Fotografii w Gda11sku ot\varcic \Vystawy Krzysztofa Wojcie

chowskiego Zabawy clziecięcc. 
26 W KMPiK przy Długim Targu otwarcie wystawy m,tlarstwa Małgorza

ty Bundzewicz i Jeffreya Scotta Thoe. 
!i lY -~O V W Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni wystawa rysunku Stani

slcnva Piro. 

!\IAJ 
Galeria EL w Elblqgu zorganizowała plener fotograficzny połączony 

z konkursem Punkt widzenia. Jury pod przewodnictwem Zhigniew:1 
Kosycarza przyznało nagrody honorowe m.in. Aleksandrowi Jancie z 
Gda11ska i Wojciechowi Krajewskiemu z Gdyni. Wyróżnione zostały 

prace Waldemara Nowego i Zygmunta Grabowieckiego z Gdafiska. 
W KMPiK w Sopocie prezentacja grafiki Janusza Akcrnann:1, studenta 
PWSSP. 
W Kordegardzie Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie wystawa 
grafiki Marka Dariusza Nierzwickiego. 

3 W klubie „Rudy Kot'' otwarcie retrospektywnej \vysL.l\\'Y rysunku He
berta Tracza. 
W konkursie na plakat z okazji 40-lccia PRL ogloszo.nym przez Rad~ 
Krajową PRON wyróżnienie otrzymała Izabela Polak z Gdyni. 

4-29 W BWA w Sopocie \vystawa Polski exlibris współczesny ze zbioróu, 
im,. Przypkowskich w Jędrzejowie (800 eksponatów 61 autorów) or:.1z 
wyst,nva malarst\va, grafiki i rysunku Eleonory Jagaciak-Barylko. 

3 W Galerii GTPS „Punkt" otwc1,rcie wystawy malarst\va AleksEmdry R:1-
dziszewskiej do tekstów utworów poetyckich Edith Wolf (RFN). 

9 Y-10 YI W Salonie Sztuki BWA w Gdańsku wystawa n1alarstwa Ha1:ny żu

ławskiej. 

tl-2i W BWA w Sopocie wystawa malarstwa Aleksandra Kwiatkowskiego. 
22 V-li YI W Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni prezentacja grafiki Lecha 

Hajdamowicza. ,,. 

Y-YI W Galerii Sztuki Współczesnej w Gdahsku wystawa malarstwa o tema
tyce gda11skiej Alojzego Osarly. 

CZEHWIEC 
11 YI-8 VII W Gc\lcrii Grafiki i Rysunku UW i\ w Gdyni wystuwa Język gcorne

t rii - malarstwo, formy przestrzenne (32 autorów, 158 prac). Wystawa 
przygotowana przez Anielę Kowalską prezentowana była uprzednio w 
Zachęcie. 

13 YI-8 Yll W Salonie Sztuki BWA \V Gdańsku wystawa malan;twa i mc1lowanych 
kafelków Jana Grabowskiego. 

13 W Galerii Fotografii w Gda11sku otwarcie wystawy !\Tałgorzaty Prota
siuk, Stefana Figlarowicza i Witolda WGgrzyna Fotourafia u ciebie. 

1.i Yl-8 Yll W Galerii „Rotunda" BWA w Sopocie premierowa wystc1wa w ramach 
Galerii Wojewódzkiej malarstwa Gizeli Bachtin-Karłowskiej. Kolejne 
prezentacje: kościerski Dom Kultury (22 VIII-2G IX). M-GOK w Gnie
wie (28 IX-6 XI), MOK w Kwidzynie (6 XI-10 XII). 
W BWA w Sopocie wystawa akwarel Moniki Krechowicz i gwaszy Je
rzego Wielickiego. 

20 Y-15 YII W Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni prezentacja prdc Hen
Tyka Fajlhaue.ra. 

22 W BWA w Sopocie odbyło siq zebranie założycielskie Związku Pol-
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skich Artystów Malarzy i Grafików w Gda11sku. Do Zarządu Okręgu 

\vybrano nastqpujące osoby: Jerzy Zabłocki (prc!zes), Mieczysław Ba

ryłko, Henryk Mądrawski, Mieczysław Olszewski, Cezary Paszkowski, 

Andrzej Sramkiev,·icz, Vv'ieslaw Zaniewski. 
22 w radomskim BWA rozstrzygniqto II Ogólnopolski Konkurs „.Jan Ko

chanowski i jego epoka''. Jedną z dwóch pierwszych nagród otrzymała 

Ludmiła Ostrogórska z Gda1'iska. 
~li W Klubie Stowarzyszenia Dziennikarzy PHL wernisaż obrazów okj

nych bułgarskiego marynisty Ivana Georgiewa. 
29 w Towarzystwie Przyjaciół Sopotu otwarcie wysta\\·y malarstwa Lidii 

LIPIEC 

Raszke. 
W Domu Społecznym na Przymorzu otwarcie wystawy Mariana Mok-

wy. 

W Galerii Sztuki Współczesnej w Gda11sku wystawa tkaniny artystycz

nej Wandy Sienkiewicz. 
W Sali Morskiej Ratusza Głównego :rvliasta otwarcie wystawy Gdań

skie rzemiosło artystyczne przygotowanej przez Muzeum Historii Miasta 
Gdat"1ska i Izbq Rzemieślniczą. 

10 W Galerii Fotografii w Gdaósku otwarcie wystmvy Bogusława Nie
znalskiego Malbork - Zamek. 

10 VII-16 Vili W ramach Galerii Wojewódzkiej B\VA prezentacja malarstwa ze 
zbiorów BWA w Klubie w Oliwie. 

11 W BWA \V Sopocie otwarcie wystawy z okazji 700-le-cia Miasta So
potu Malarze i rzeźbiarze sopoccy. 

11 YII-30 VIII W Salonie Sztuki BWA w Gdańsku wystmva malarstwa Marii Tar
gońskiej. 

H W Strzelnicy św. Jerzego - siedzibie SARP otwarcie wystawy Galerii 
Satyry „Rudy Kot" - rysunki Juliana Bohdanowicza. 

17 W Galerii GTPS „Punkt" otwarcie wystawy fotograficznej .Jadwigi 
Kwiatkowskiej z Nowej Gwinei Wyspiarze z DongafodHe. 

18 YII-3 YIII W Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni prezentacja twórczości 
artystów z Francji: Geormillel - mnlarstv.:o, Jean de Brcyne - poezja. 

20 W Galerii EL w Elbl,igu otwarcie wystawy Konfrontacje plastucwc 

Polski Północnej. Komisarzami Konfrontacji byli Kiejstut Bereźnicki 

z Gda11ska i Tadeusz Eysymont ze Szczecina. 
21 YII-20 YIII W KMPiK w Gdyni wystawa fotografii artystycznej twórców z Ri

jeki (.Jugosławia). 

21 W Zamku Ksiąh1t Pomorskich w Szczecinie otwarcie XII Festiwalu 
Polskiego Malarstwa Współczesnego. W komisji artystycznej ekspozycji 

uczestniczyli m.in. artyści z Gdańska: Jerzy Zabłocki jako przewodni
czący oraz Kiejstut Bereźnicki i Włodzimierz Łajming. 

22 YII-23 IX W BWA w Sopocie wystawa Postawy twórcze w ,JO-leciu PHL (118 
prac malarskich). 

28 W BWA w Sopocie otwarcie stałej wystawy rzeźby ze zbiorów BWA. 
30 YII-20 Ylll Galeria Satyry „Rudy Kot" prezentowała w !Salach SARP w Strzel

nicy św. Jerzego wystawG rysunków Andrzeja Mleczki. 

SIERPIEŃ 

W Galerii „Na piętrze" Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej wystawa 
z cyklu Plastycy Wybrzeża, a w Galerii Dyplomantów - malarstwo 
Marcina Duszc11ki i Marcina Tomasza Gawrońskiego. 
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W Gc'l(rii Sztuki Współczesnej w Gda1'tsku ć\Ukcja dziel sztuki. 
\V sic:lz:itic Tow.1rzystwa Przyjaciół Sop()tu wyst.lwa malarstwa Mie
czysława Baryłki. 

2 W Suli Mieszczańskiej Ratusz:\ Staromiejskiego otwarto wystawQ wi-
traży pmjektowanych przez Marka Czerwińskiego i Grzegorza Borosa. 

3 YIII-2 IX W BWA w Sopocie wystmva Postawu twórcze w ..JO-leciu PRL (gra
fika i tkanina) oraz ,vystawa tkaniny l\L1lgorzaty żerwe. 

8 W Galerii Fotografii w Gdaósku otw·arcic wystawy fotografii lmnvnej 
Jerze go Dygasiev,,icza. 

8 VIII-30 IX W Galerii Grafiki i Rysunku EW A w Gdyni prezentacja prac Anto
niego Suchanka Stara Warszawa w minach ID45. 

10-20 W KMPiK w Sopocie wystawa fotogramów Zbignie,va Kosycarza So

pockie festiu·ale. 

rn W pawilonach Muzeum m. Gdyni otwarcie dorocznej VIII Poplenero
wej Wystawy Tkaniny Artystycznej „Inspiracje 8·ł''. 12 IX nastąpiło 

wręczenie nagród. Nagrodę prezydenta miasta Gdyni otrzymał Stani
sław Andrzejewski z Warszawy, nagrodę przewodniczącego MRN V/ 

Gdyni Anna llrbanowicz-Krmvacka z Warsza,vy, nagrodę kicrov,;nika 
Wydziału Kultury i Sztuki UM - Ursula .Jacgcr z Bremy, nagro<i~ 
Towarzystwa Milosników Gdyni - Jadwigc1 .Juszyóska-Górny z Gdyni. 

21 YIII-9 IX W Strzelnicy św. Jerzego - siedzibie SARP wystawa Galerii Satyry 
,,Rudy Kot'' - prace Edwarda Lutczyna. 

28 YIIl-15 IX W KMPiK w Sopocie wystawa malarstwa Ireneusza Leśniaka. 

WRZESIEŃ 

Vv Opolu otwarto wystawę prac Czesława Tumiclcwicza. 
3 IX-7 X W Salonie Sztuki BWA w Gclcl11sku wystawa mu::.1rstwa Wladys!;rn::1 

Jackie,vicza. 
1-1,j W KMPiK w Sopocie wystawa malarstwa Marii Ehrbaer. 

{j W Galerii Fotografii w Gdaósku otwarcie wystawy r ,othar;\ Klimka 
z H.FN Znaki c;::asu. 

7 IX-28 X W BWA w Sopocie wystawa malarstwa i gol)elin<iw Ewy Ro .... by-Zu
ber. 

IO Umieszczenie aktu erekcyjnego w zwicóczeniu kopuły rekonstru0wancj 
wg projektu Itomualda Kokoszki na budynku BWA w Sopocie. 

11 W siedzibie SARP Strzelnicy św .. Jcrzl·go preze!ltacj;i Gall'rii Satyry 
,,Rudy Kot" - prace Zbigniewa .Jujki. Aukcja rysut1ków 23 I:~. 

11 IX-7 X W BWA w Sopocie w ramach Gc1lcrii Wojewódzkie.i prcmicruwa wy
~tawa Artura Barnn<Jwskicgo. NastęJ)na wystawa: Uom Kult1Jry im. 
S. Przybyszcwskil'j 11a Morenie (17 },-28 XI). 

11 W Palćlcu OpatÓ\V w Oliwie otwc11-cie wysla\\·y lJzicl<L urt ustó,o W.'iJJ 1>1-
c:.:csnuch - d,H" II a liny N,lh;cz z Londynu (3fl l prucc lfi l autorów z ca
łego świal;1). 

13 Gdatiski Kant.or Sztuki zorg<1nizowal w hotelu ,,!l(~velius" aukcjG dziel 
:,;ztuki artystów wybrzeżowych. 

!O Rektorem gcla1\skicj PWS~;p zosLd mia1W\\",\tlY pot1()\\'t1ic pr()f. Fran
ciszek Dusze1.'lko. 

~7 IX.-21 X W BWA w Sopocie \Vysl;_\\Va D:iefi dzisiejszy Chi.11,s/,iej HcJHLi,liki Lu
dowej (obrazy ze słomki, fotografie - 179 eksponatów). 

27 IX.-3 XI W ramach Galerii Wojewódzkiej BWA prezentacja wystawy />la.k;1/. 

palestyński w kościerskim Domu Kultury. 

29 W Sali Morskiej Ratusza Głównego Miasta otwarcie wystawy tkaniny 
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artystyczneJ z okazji 35-kcb Spółdzielni Prncy H.1.;kodzil'l,1 Artystycz

nego ,,Artes" w Gda11.sku. 

PAZDZI ERNIK 
W kościele Dominikanó\v w Gdailsku otwarta została ogc"llnopolska wy

stawa plastyczna Artyści - stoc:::niov..1eom. Otwarci1...1 towarzyszył pro
gram słowno-muzyczny \V wykonaniu ak torć,w sce.1 \Var;;zawskich i 

gdai1skich. 
W PWSSP wyst„1wa prnc studenU>\v z okazji inauriur,1cji roku akade

mickiego. 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu prczc:1tacja rysunku i malarstwa 

Teresy i Małgorzaty Kiernickich. 
W konkursie fotograficznym „Morza" jedrn1 z chvóch drugich nagród 
otrzymał Waldt'.mar Nowy, dyplomy Stowarzyszenia Marynistów Pol
skich przyznano Ryszardowi Petrajtisowi, Bo gusła \\·owi Nieznalskiemu 

i Wojciechowi Krajewskiemu. W kategorii diapozytywów glÓ\\·ną na
grodq otrzymał Jaromir Now,1k, a dyplom Rysrnrd Petrajtis. 

W Galerii Fotogrnfii w Gdahsku prezentacja pr„1c Włodzimierza Ko

wali1'iskicgo. 
3 X- I XI W Galerii Crc1fiki i Rysunku BWA w Gdyni wysbwa grc1fiki Maksy

mili,rna Snocha z Lublina. 
10 W G,llerii GTPS „Punkt" otwarcie wystawy rysunku Petcra K. Ga

briana z RFN Pejzaż fifiski. 

J I X-15 XI W Salonie Sztuki BWA w Gda11sku prezc11tacja malarstwa Danuty 

Kosztaluk-Skowrońskiej. 

16 W Galerii ,,Rotunda" BWA w Sopocie premierowa wystawa, w ramach 
Galerii Wojewódzkiej, tkaniny Ewy Łukiewski2j. 

rn W Stoczni Gdaóskiej im. Lenina na Wydziale KuLiczym otw~uto wy
sta\vę malarstwa Ireneusza Leśniaka. 

22 X-5 XII W Te..itrze „Wyhrzeże" prezentacja malarstw,:1 

szy1\skicj. 

31 W Zakładowym Domu Kultury Morskiego Portu lfa:1.dlowego w Gdyni 
otwarcie wystawy fotografii Haliny Wasielkc. 

X-XI W KMPiK w Gdyni v;ystawa plakatów oraz g\, aszy Waldc•mara Swic
rzcgo z cyklu JJortrety aktorów Teat rn Nowego. 

Ll'-iTOP.\D 
w Galerii Sztuki Współczesnej w Gdahsku w~·;-;t~nva ,.1kwm el Ir.1i Marii 
Soini z Finlandii. 
W Galerii Dyplomantów w Domu Kultury im. S. Przybysz(·wskiej wy

slćnva malarstwa Teresy Mcslin. 

1-18 W KMPiK przy Długim Targu wystawt1 rnalarstw,1 Malgorz:iLy Dobcr

stein-Nmvrockiej. 

G W klubie „Rudy h:ol" ,ver11is,1ż v;yst;nvy m;ibrstw;i L('Oll:.rcl:1 Toma

szewskiego. 
W Galerii GTPS „Punkt" ol\vnrcie wysLw;y m,1L\rstw,1 Stef;u1:1 Mar

cinkowskiego. 

7 Xl-!J Xll \V Galerii Grafiki i Hysullku EWA w Grlyni \Vyst;nv,1 gr,1fiki Lukasz;1 
Rogii\skil'go. 

IO XI-:! XII W BWA \V Sopocir• wysLl\\';1 UHJ urufik. NUi) rokn 198.'J, Nujlc•p s:: t-

1Jlul:atu ml:u I~8:! . 
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U W Ratuszu Głównego Mrnsta w Gdansku otwarcie wystawy grafiln 

Armina Muncha z NRD Klaus Storteuecker. 

1-l W Galerii Fotografii w Gdaósku ohvarcie wystawy Zdzisława Pachol-

skiego Dot kn<ić to uwźerzuć. 1 

15 Xl-3 I W Galerii „Rotunda" BWA w Sopocie w ramach Galerh Wojewódz

kiej prezentacja tkaniny Krystyny Żelewskiej-Mirskiej. 

22 W Galerii GTPS ,,Punkt" otwarcie wystawy malarstwa, rysunku i gra

fiki ze zbiorów \Vojciecha Si('miona Dr:ewo. 

2:i W Muzeum Narodov,:ym otv,rarcie wystawy l'lasiycy Leninorad1l n:z 

40-lecie zwycięstwa. 

GRCDZIEŃ 

W Galerii Studenckiej PWSSP - ka.viarnia „LOT" \\' Gdańsku wy

stawa plakatu jazzowego Bogdana Bartkowskiego. 

W KMPiK w Sopocie wystawa malarstwa Andrzeja Lipniewskicgo. 

W KMPiK w Gdyni wystawa malarstwa o tematyce morskiej Ewy 

Ławniusiewicz-Horawa z Krakowa. 
W KMPiK przy Długim T;irgu wystawa z cyklu „Młodzi plastycy Gdai1-

ska'' - mc1larstwo Róży .Juchniewicz. 

1-8 Z okazji Dni Kultury Fifokicj ot\•.;arcie wyst..1w malarstwa Elżbiety 

Gliszewskiej Pej:aż fi1'iski w MDK w Kartuzt1ch oraz polsko-fińskiej 

grafiki marynistycznej w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wie

życy. 

:i-30 W BWA w Sopocie wystawa malarstwa Jormy Jaakkola z Turku (Fin

landia). 
6 W Galerii GTPS „Punkt'' otwarcie \vystawy grafiki bułgarskiej zorga

nizowanej przy współpracy Bułgarskiego Ośrodka Kultury w \Varsza

wie. 
11-30 W Galerii Grafiki i Rysunku w Gdyni wysL\wa grafiki i rysunku Lu-· 

cjana Mianowskiego. 
12 W Galt·rii Sztuki WspókzPs11ej w Gdar'isku citwarcie \Vy:-.tav,:y grt1fiki 

Arnima Ziema11na (RF'N) z()rganizowanej przl'z GTSP i PP „Sztuka 

Polska". 
11-rn W Galerii Fotografii w Gcbi1sku wyst.nva I\fariusza \Viec.:zorkO\vskiego 

Odpowiedź. 

18 W GTPS rozstrzygnięty został konkurs Gdaóska Grafika Roku 1984. 

Nadesłano 4:3 prace. Nagrody otrzymali: I - Fdiks Chudzyhski za gra

fikę Ikar, II - Cezary Paszkowski za pracq Wyżej, II I - Wiesław 

Dl'mbski za pracę BuclovJa, Witold Węgrzyn za grafikę Slacl, Zbignie\v 

Gorlak za pracę Iloroscope na tycl;:ie(i. Wyróżnienia otrzymali: Feliks 

Chudzyński, Zygmunt Gornowicz, Zbigniew Gorlak, Sławomir Grabowy. 

20 W Galerii Fotogrnfii w Gdar'lsku otwarcie wystawy zbiorowej Okręgu 

Gdańskiego ZPAF. 

198.3 
STfCZEś 

28ti 

W Galerii Sztuki Współczesnej „Art" \V Gdańsku wystawa grafiki 
Armina Ziemanna z RFN. 

W Teatrze „Wybrzeże" ekspozycja mr'.larstwa Artura Baranowskiego. 

Na wystawie pokonkursowej o .nagrodę im. J. Spychalskiego w BWA 

w Poznaniu prezentowrtl m.in. prace malarskie Wiesłmv Smqtek z Gdai1-
ska, h1ureat II nagrany. 



W gdańskim klubie Marynarki Wojennej podpisc1ne zostało porozumi0-
nie mi~dzy BWA w Sopocie a dowództwem Marynarki Wojennej w 
Gdyni w zakresie popularyzacji dziel plastycznych i inspiracji twór

czości. 

W KMPiK w Gdaó.sku wystawa malarstwa i grafiki Róży Juchniev,:icz 
(do 9 I) i mo.larstwa Anny Wrzeszcz (12-31 I). 
W klubie „Gedania" i w gdyńskim Klubie Kultury „Kolejarz" wystawa 
prac uczniów Pailstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Orłowie. 

2-20 W Galerii Grafiki i Rysunku w Gdyni wystawa gra.fiki Lucjana Mia
nowskiego z Krakowa. 

3 1-12 Y W ramach Galerii Woje\vódzkiej BWA wystawa Plastycy Wybrzeża 

v1 świetlicy Zakładów Graficznych na Suchaninie. Następna ekspozycja 
w foyer Teatru „Wybrzeże" (7 V-9 VII). 

8 1-3 II W Galerii \Vojewódzkiej BWA w Sopocie „Rotunda" ekspozycja ma
larstwa Michała Bartoszewicza oraz rysunku i biżuterii Tadeusza Mil

czarka. 
IO I-20 II W BWA w Sopocie wystawa rzeźby ze zbiorów BWA or::iz pokonkur-

sowa ekspozycja malarstwa studentów PWSSP. 
17 1-11 n W ramach Galerii Wojewódzkiej BWA w MOK w Kwidzynie wystawa 

tkanin Krystyny Żelewskiej-Mirskiej i Barbary Maryaóskiej. Kolejne 
ekspozycje \V DK na Morenie (22 II-3 IV), M-GOK w Gniewie (5 IV-

-28 IV). o 

18 1-1111 W ramuch GalNii Wojevv·ódzkiej B\VA wystmva malarstvva Ewy Beyer
-Formeli w Klubie Garnizonowym \VC Wrzpszczu. 
W ramach Galerii Wojewódzkiej BWA wystawa tkanin (m.in. Gizeli 
Karłowskiej-Bachtin, Barbary Argasi11skiej, Krystyny Jacobson, AI-::~
ksandry Markiewicz, Małgorzaty Zerwe, Małgorzaty Bereźnickiej) \V 

kościerskim Domu Kultury, kolejne ekspozycje w Klubie Garnizono
wym we Wrzeszczu (15 lf-1G 1II) i w stołówce Stoczni C:da11skiej 

(11 IV-22 V). 

rn 1-10 II W ramach G::tlerii Wojewódzkiej BWA wystawa tkanin Ewy Lukiew
skiej w M-GOK w Gniewie, kolejna ekspozycja w Klubie Nauczyciela 
w Sopocie (14 IV-27 V). 

211-18 Il W r;1mach Galnii Wojewódzkiej BWA \Vystawa n1.;1brstwa Gizeli Bach
tin-Karłowskiej w Domu Kultury na Morenie, następne ekspozycje w 
Teatrze „Wybrzeże" (18 III-28 IV), w stołówce Stoczni Gdańskiej 

(21 V-8 VII), w Gda11.skich Z;1kładnch Grnficznych na Suchaninie 
(18 VII-17 VIII). 

22 \V GTPS odbyła si~ wojewódzka narada \V ::;prmvic upowszechniania 
sztuk pi(~knych i wystawiennictwa plastycznego. Refer::1t \vygłosił Jerzy 
Zabłocki - prezes ZO ZPAMiG w Gda11sku. 
W Gdańskiej Galerii Fotografii w Gda11sku otwarcie wystawy Malgorz.-1-
ty Protasiuk Przyjście lata (ilustracje do wierszy J. Brzechwy). 

22 1-22 Il W Galerii Grafiki i Rysunku w Gdyni wystawa rysunku Andrzeja 
Szadkowskiego z Elbląga. 

LUTY 
Nakładem Wydawnictwa Morskiego ukazała się opowieść biograficzna 
Władysława Lama Sw'iatla i cienie. 
W KMPiK w Gdyni wystawa fotografii E1.vy Wasielke Migawki z Ju
gosławii. 
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W Gda11skim Kantorze Sztuki otwarcie wystawy (poh1czonej ze ~:przecla

ż,1) ceramiki Kazimierza Kalkowskiego. 
111-17 III W ramach Gulerii \Vojewódzkiej BWA wystuwa ze zbioró·.v BWA Pla

stycy 'vVybr::eża (zestaw trzeci) w Teatrze „Wybrzeże" w Gd,11\sku, k()

lejne ekspozycje \V puckim Dc,mu Kultury (1 V-:3 VI), MOK w Kwi

dzynie (18 VI-4 VII) . 
. , W Galerii GTPS „Punkt" ot\v,wcie wyst;rn·y pokonkursowej Gcla(islw 

Grafika Roku 198..J. 

W Muzeum Narodowym otwarcie vv·y::;tawy grnfiki Ernesta Dcga:-,peri 

z Austrii. 

8-20 W BWA w Sopocie wystawa w ramach Galerii WoJewódzkiej maLr

stwa .Jana Rzyszczuka oraz \VysL1w;i współcz,!s11cj sztuki duóskiej Gru

py M-59 z Kopenhagi (malarstwo, rzeźba, gr:.:ifika, tkunina). 

12 W klubie „Fregata" \V Gdyni otwurcie wystawy grafiki i ryscmku SLt

nislawa Katzera. 

12-~S W K;,IPiK przy Długim Targu wystaw~, tl-:a11in Piotra LLgeży11skiego. 

12 H-18 III W ram;ich Galerii Wojewódzkiej BWA ekspozyeja malar'->twa Artura 

Baranowskiego w IVIDK w Kwidzynie, n~1st~p11a ekspozycja w Klubie 

Garnizonowym we \VrzcsZL:zu (20 III-1 V). 

13 11-ll n· W ramach Galerii Wojewódzkiej BWA wysL:nva malarstwa l\fo.:hab 

Bc1rtosze\vicza w Klubie Nauczyciela w Sopr)cie, nustqpna ekspozycja 

w Klubie GurnizonO\vym we Wrzeszczu (2 V-2 VI), w M-GOK w Gnie

wie (10 VII-7 VIII). 

13 11-2 III W ramach GalPrii Wojewc'idzkiej BWA wystawa walarstwa Sylwii Gab

szewicz. 
li W Klubie „Rudy Kot'' O~\\'clrcic wystawy Gda1·1skicgo Tow~t1 zyslwa F() · 

tograficz:1ego Gracja i wcl::.ięk . 

18 II--~ I\' \V rumach Galerii Wojewódzkiej BWA wystawa I'lastyr·u Wybrzeża ~-:e

staw czw:..rty) w M-GOK w Gniewie, kolejne ekspozycje \V Klubie Nau

czyeiela w Sopocie (7 V-9 VII), MOK w Kwidzynie (6 IX-16 X). 

20 \V GTPS odbyło siq zebranie organirncyjr:c nowego zv,:irizku twc'irczcg'"> 

Zwi~1zku ArtysU1w Polska Sztuka Użytkowa. 

22 W Galerii Grafiki i Hysunku w Gdyni otwarcie wystlwy grafiki uż)t

kowcj Stanisława Skiby. 

26 11-22 III W Gda;1skicj Galerii Fotografii w Gclai1:-;ku 1.v.v .-;taw,1 Ewy Dyak~1w

skiej Wędrówki pr::cz świat Witkacego. 

26 W Stołecznym Klubie Garuizon<)\vym \,Vrqczor10 nagrody konkursu na 
plakat po~wit,cony 40. rocznicy zvvyciqstwa nad faszyzmem zorganizo

wanego przez KA W, H.SW „Prasa-Ksi,1żka-Ruch" i Główny Zarz,1d Po

lityczny WP w porozumieniu ze Stnwurzy:;ze.niem Polskich Artystów 

Grafików Projektantów. Laureatk~ I nągrody została Iwb<'l.1 Polak 

z Gdyni. 

27 II-1., III W Galerii Sztuki Wspólczes:1<'j „i\rt" w c;rl,11'isku wystaw:.i m,1brstwa 

Andrzeja Nalqcz-Sobieszczai1sk icgo. 

27 11-3 n· W rnm;1ch Galerii WojC\vódzktl'J BWA wysL1w,1 m,1brstw,1 Hyszarda 

Ducha w stołówce Stoczni Gdc1i'1skiej, 11a!--tl;p11e ekspozycji~ w Te,1tr;~p 

,,Wybrzeże" (29 IV-2G V), puckim Domu Kultury (12 VI-8 VIJ). 

28 II-li III W ramach Galerii Wojewódzkiej B'vVA \\-yst.awa mnlarstwa Jana Rzysz

czaka w Domu Kultury ria Przymorzu, nastt;pi1e ekspozycje w MDK 

w K\viJzy11ie (20 lII-18 IV}, 1\1-GOK \V Gniewie (28 IV-27V), w ~;to

łóv,.;ce Stoczni Gdar1-;kiej (19 VII - 13 VIII), w Kluhit• N.wczycit•la w 

SopC1ci1' tlO \'11-:>.:l \'Ili),\\" Tt •.1trze ,,\Vyhrzdc·" tl~ IX- U X). 

2?.8 



1\tAitZEC 
W puwilu11ach wysbwowych Muzeum Miasb Cdyni wystawa rzdby 
i malarstwa radzil'ckil'go artysty Władimira Bernadiua. 
W G;1krii „Pokaz" 1ia Krakowskim Przedmieściu w Warszawie wy.sta-
wa plakatów teatralnych Tomaszu Bogusluwskiegu z Gda11ska, a w Ga
lerii Domu Wojska Polskiego w Warszawie - rysunku i malarstwa 
1Ie11ryka Uaranowsk1eg<J. 
W ·10. rncwict; wyzwolenia Gda1·1ska, zguduie z ucltwa!Q MRN, wybito 
medal przczl!ac.:zuny dla osób :;zczce<ilnie ZJ~;lużunych w odbudowie 
miast.J. Ml:dal zaprujcktowul Zygfryd Korpulski, a wykonał Czesław 
Ciesielski. 
W KMPiK w Sop<H.:ie wystawa malarstwa Janusza KotHlrad<t, 

J III-5 I V W BWA w Sopocie popkuerowa wystawa Wclzyclze 84 (21 rzeźb 13 au
torów). 

6 Ogłoszono wyniki VI Pulsko-Fi11skiego Konkursu Grafiki Marynistycz
nej. Spośród 24-ł prac na wy.stawq zakwalifikowano 141. Pierwszą 11a
grodq otrzymał Wie.sław Smc.;tck z Gdańska, dwie drugie: Hubert Bo
rys z Warszawy i Łukasz Rogiński z Gdańska. Nagrodę trzecią otrzy
mali dwaj graficy fióscy - Fljaz Borg i Simo Han.nula oraz .Józef 
Budka z Katowic. Wyróżnienie otrzymali: Rafał Strcnt z Warszawy,, 
Alina .Jackiewicz z Gdyni, Feliks Chudzyński z Sopotu, Andrzej Kalin;_i 
z Warszawy, Wiesław Szamocki i Jan Baczyński z Torunia, Krystyna 
Hierowska z !{rakowa, Czesław Tumielewicz z Gdańska, Marek 
Bieganik z Milanowka oraz artyści fińscy: Vaakko Niemela i .Juha 
Markku .Joro. Także w charakterze wyróżniei'l przyznanb 20 miejsc na 
plenery w Jastarni dla clrtystów z Finlandii, Polski, Szwecji i RFN oraz 
10 miejsc na plener w Finlandii dla grafików polskich. 

1 1 W Instytucie Polskim w Paryżu otwarto wys.tawy prac plastyków śro
dowiska gdańskiego Bałtyk w grafice oraz Młodzi artyści Gdańska. 
Udział wzięło 15 malarzy i 8 grafików, m.in. Barbara Basińska, Sylwia 
Gabszcwicz, Ida Lotocka, • Andrzej Sramkiewicz, Maria Targońska, Alina 
Jackiewicz, Cezary Paszkowski, Feliks Chudzyiiski, Zbigniew Gorlak, 
.Józef Czerniawski, Wiesław Srnqtck. 

13 Otwarta została po remoncie Galeria Sztuki BWA w Gdafoku przy ul. 
Długiej kierowana przez Zenurn; Wilczewską. Wernisaż malar!:>twa Kiej
stuta Bereźnickiego. 
W Gda11skim Kantorze Sztuki otwarcia wystawy malarstwa Stanisława 
Tcisseyre. 

13 111-5 IY W BWA w Sopocie premierowa wystawa Gc1lcrii Wojewódzkiej „Rotun
da" -o malarstwo Marii Zabłockiej, kolejne ekspozycje w M-GOK w 
Gniewie (28 V-4 VlI), puckim Domu Kultury (14 VIII-.Hi lX), w koś
cierskim Domu Kultury (8 Vll-9 VJll). 

23 W Galerii GTPS „Punkt" otwarcie wystnwy grafiki Witolda Wqgrzyn~ 
Fotografia bez fotografii. 

21 W Gd,lt1skiej Galerii Fotografii otwarcie wystawy Czterej w Gdańsku 
następujących autorów: .Józef Moucha z Czechosłowacji, Sicgfryd F. 
Mairbock z Austrii, Titus G. Pandi i Tomas S. Retek z Węgier. 

2.3 W Ratuszu Głównego Miasta otwarcie wystawy Gdańsk w grafice i ry
swiku 19-15-198.) ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Gdai'uka oraz 
Dibliotcki Gd;\i'1skit>j PAN. \Vyst:.nviono :il prnc 14 artystów, rn.in. Sta
nisława Holicza, St,uiisl,n\':.l Żukowskiego, K:.1zimit>rza Sramkiewiczu, 
Zdzisława Kalc;dkiev,;icza, Wicsla\',:a Dembskiego, Bolesława Rogit'lskiego, 

1~ - Gc.taó.:,ki Huc:rnik Kulturalny 
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Stefana Stankiewicza, Antoniego Suchanka, Macieja Lecieja, Władysła

wa Lama, Wincentego Lewandowskiego, Eustachego Karłowskiego, Ele')

nory Jagaciak-Barylko. 
25111-14 IV W Galerii Sztuki Współczesnpj „Art" wystawa malarstwa Jana Nore

na ze Szwecji. 
26 111-10 IY W Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni wystawa gr;1fiki Wiesła

wa Szamockiego z Torunia. 
27 W pawilonach Muzeum Miasta Gdyni otwarcie wystawy fotogramów 

Gdynia 1945-1985. 

29 III-U IV W BWA w Sopocie premierowa ekspozycja Galerii Wojewódzkiej „Ru-

tunda'' - żarnowiec 84 - wystawa prac wykonanych w różnych tech

nikach przez młodych artystów z całego kraju, kolejne ekspozycje w 

Domu Kultury na Morenie (15 V-;, VII), puckim Domu Kultury (ll} 

VII-12 'VIII), w stołówce Stoczni Gdańskiej (1-l VIII-30 XI). 

31 w Klubie „Rudy Kot" otv.:arcie wystawy fotogramów Gdm1.~k Andreasa 

Ciesielskiego z Berlina. 

KWIECIEŃ 
Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs na projekt pomnika symbolu Szcze

cina ogłoszony z okazji 40. rocznicy powrotu Pomorza Zachodniego do 

Macierzy. Jedną spośród czterech równorzGdnych nagród otrzymał Ma

riusz Kulpa z Gdańska. 
W Klubie Akademickim opolskiej WSP czynna była wystawa malarstwa 

Łucji Piwowar-Bagińskiej. 

W klubie studenckim „Łajba" rozstrzygnięto I Ogólnopolski Konkurs 

Fotografii Studenckiej „Student Foto 84". Wyróżnienia przyznano: An

drzejowi Anielskiemu i Adamowi Skaskiewiczowi z Olsztyna, Piotrowi 

Bakunowi z Lublina (otrzymał także nugrodG Ogólnopolskiej Rady 

Dziennikarzy Studenckich ZSP), Jarosławowi Iglikowskiemu i Wojcie

chowi Jungowi z Gdańska. 

1 W Domu Kultury na Suchaninie otwarcie wystawy prac Małgorzaty 

Do bers tein. 
2 W Galerii GTPS „Punkt" otwarcie wystawy fotografii Ryszarda Mek

siaka. 

5 W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury w Gda11sku otwarto wy~tawf! 

malarstwa Henryka Baranowskiego Impresje z podróży po ZSH.R. 

5 IV-1 l V W ramach Galerii Wojewódzkiej BWA wystawa rysunków Yannick 

Roger-Leider w Domu Kultury na Morenie, następne ekspozycje w ko~

cierskim Domu Kultury (20 VI-8 VII), w Teatrze „Wybrzeże" (10 VII

-8VIII), w stołówce Zakładów Graficznych (19 VIII-23 IX). 

10 IV-12 V W BWA w Sopocie jubileuszowa - z okazji 80. rocznicy urodzin i 5.J

-lecia pracy twórczej - wystawa prac Zygmunta Karolaka (59 obra

zów olejnych, 69 akwarel, 35 rysunków). 

12 IV-5 V W Galerii Grafiki i Rysunku w Gdyni wystawa rysunków Urszuli 
Danielewskiej z Bydgoszczy. 

15-28 Z okazji Dni Gdańska w Leningradzie zaprezentowano wystawc: prac 

43 artystów (119 eksponatów). 

17-30 W BWA w Sopocie wystawa Chińskie rzemiosło artystyczne. 
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23 W Gdailskiej Galerii Fotografii otwarcie wystawy prac Witolda w,~
grzyna Sla<l. 

26 W GalPrii Sztuki RW A w Gdarisku otwarcie wystawy malarstwa Wło
dzimierza Łajmillga. 



:\IA.J 

W klubie SD PRL w Gdańsku otwarcie wystawy węgierskiej grafiki 

i malarstwa z okazji Dni Węgierskich w Gdaósku. 

~8 Rozstrzygni<;ty został konkurs rzeźbiarsko-plastyczny na projekt Pomni~ 

ka Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy, który stanie 

\VC \Vroclawiu. Sc1d konkursowy pod przewodnictwem Stefana Borzęc

kiego rozpatrzył 4:3 prace i przyz.n..11 trzy ró\\'nurzqdne nagrody. Jedn.,1 

z niell otrzymali Zbigniew .Jóźwiak i Dariusz Korytkowski z Cda(1sk~,. 

W Paryżu w merostwie XIII dzielnicy czynn;.i była \Vyst;.iwa dorobku 

,gdańskie~o środowiska pl..1sytcznego, zorganizowana przy współudliale 

Gd;:11'1.-;kiego K..1ntoru Sztuki (:rno prac GO artystów). 

Na ogólnopolskiej wyst..1wie w warszawskiej „Zachęcie" zorganizo\vanej 

z okazji 40. rocznicy zwyciGstwn nad faszyzmem i 30-kcia Układu War

szawskiego wyróżnione zostały prace gdyi'tskich plastyków: dwa obrazy 

Henryka B.1rnnowskiego i trzy rzeźby Ireny Loroch. 

Organiz.1torzy Festiwalu Teatróvi Polski Północnej w Toruniu ogłosili 

ogólnopolski konkurs na projekt medalu lub malq formq rzeźbiarsk,1 

z motywem plastycznym Festiwalu. I nagrody w obu dział:.H:h otrzym;J1i 

artyści z Gda11ska - Grażyna Grądkov,.:sku i Mariusz Kulpa. 

W Galerii Sztuki Współczesnej w hotelu „Forum" w Warszawie, na 

,,ścianie debiutów" prezentowane były obrazy Bożeny Dudy z Gdańsk,1. 

W KMPiK w Gdańsku ekspozycja malarshva Danielu Kuilu. 

W KMPiK w Sopocie v,;ystmva malarstwa Małgorzaty Doberstein. 

W Domu Kultury na Morenie \Vystawa pasteli Mieczysława Czychow

skicgo. 
W \Vitrynach supersamu „Victus" na Zaspie, u nastGpnie w Dornu Spo

łecznym „Zaspa" eksponowana była \vyst,l\va fotograficzna poświęcona 

życiu w nowoczesnym osiedlu - Stefan Figlarowicz prezentownł b

togran1y Sufit biega na obcasach inspirovvane poezją Mirona Białoszew

skiego. 
Na Wydziale Archikktury Politechniki Gdańskiej w ram:.1ch Tygodnia 

Kultury Francuskiej prezentacja archiwalnych zdjęć, prac i rysunków 

Gustawa Eiffela. 
:ł V-2 \'I W BWA w Sopocie wystawa rzeźby Włodzimierza Stopy. 

8-19 W Galerii Grafiki i Rysunku w Gdyni wystav,:a rysunków Anny Cie

sielczyk. 
13 Y-16 VIII W ramach Galerii Wojewódzkiej BWA wystawn mal.:lrstwa Leonarda 

Tomaszewskiego w świetlicy Gdaóskich Zakładów Graficznych. 

lG \'-2 VI W BWA w Sopocie premierowa wystmva w ramach Galerii Wojewódz

,,Rotunda" akv-:meli i rysunku Ireny Dulas-Smulkowskiej, kolejne ekc;

pozycje w MOK w Kwidzynie (5 VII-8 VIII), w M-GOK. w Gniewie 

(10 VJII--17 IX). 

21 W Galerii GTPS „Punkt" otwarcie wystawy rysunków i ~lkwarel Cze-

sława Tumiclcwicza. 

21 \'-10 YI W Galerii Sztuki Współczesnej „Art" \Vystawa malarstwa Haliny Stec. 

22-28 W Galerii Grafiki i Rysunku w Gdyni wystawa Kalewala w grafice 

1\Iatti Waskilampi z Finlandii. 

2-ł W Gdańskiej Galerii Fotografii otwarcie wyst,rn:y Krzysztofa .Jabłoii

skiego Swiut w kolorze. 

21 \'-11 \' f W Galc>rii Sztuki DWA w tida11sku wystawa rzdby MiPl'zysłD.wa Wel

tt>r:.1 z Warszawy. 
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21 V-12 \'I W KMPiK przy Długim Targu doroczna pokonkursowa wystawa Gdań
skiego Towarzystwa F'otogruficz11cgo. 

::a V-23 VI W Gulerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyui wystawa fotogramów Ada
ma Krajewskiego Klinwly cel. 

CZERWIEC 
W Międzynarodowym Salonie F'olqgrafii Artystycznej FOTO ESPO U:J 

Kim Jcsle.~ młody c::..lowickn? w Poznaniu Doguslaw Nieznalski otrzymał 
Grand I'rix i dyplom FASF. 
W pawilonach wystawowych Muzeum Miasta Gdyni wystawa (do końca 
VIII) 4U lal JHarynarki Wojennej l'HL, ua której 14 twórców zapre
Z('ntowało l :JO prac z zakresu mctlarstwa, gra fiki, płaskorzeźby, meda
dalicrstwa i fotografii, m.in.: Zbigniew Litwin, Janusz Uklejewski, 
Stanisław Pudlik, Andrzej Sobieraj, Marian Mokwa. 
W PWSSP doroczna wystawa prac studentów - i)fzegh1d durobku po
~zczególnych wydziałów. 

5 W puwilonach wystawowych Muzeum Miasta Gdyni zakończenie IX 
Poplenerowej Ogólnopolskiej Wystawy Tkaniny Artystycznej Inspiracje 
84. Nagrodzone zostały prace Aleksandry Ma11czak, Hanny Korolewicz, 
Teresy Szydłowskiej, Teresy Żywieckiej-Mecfcld. 

10 Zygmunt Karolak przekazał I sekretarzowi KW PZPR w Gdaósku Sta
nisławowi Bejgerowi obraz olejny Lenin w Poroninie. 

Il W Galerii GTPS „Punkt" otwarcie wystawy grafiki Aliny Jackiewicz. 
W klubie „Rudy Kot" otwarcie wystawy fotogramów o Gdańsku An
dreasa Ciesielskiego z Berlina połączonej z pokazem i sprzedażą biżu

terii tego artysty. 
12-30 W KMPiK przy Długim Targu wystawa grafiki i malarstwa Waldema

ra Marszałka. 
18 Yl-6 VII W Galerii Sztuki Współczesnej „Art" wystawa malarstwa Kazimier.::1 

Ostrowskiego. 
20 Yl-11 VIII W BWA w Sopocie VI Biennale Sztuki Gduńskiej. I nagrodG w dzie

dzinie malarstwa przyznano Wiesławowi Zarembie, wyróżnienia otrzy
mali J ózcf Czerniawski i Andrzej śramkiewicz, zaś wyróżnienia hono
rowe Henryk Baranowski, Mieczysław Baryłko, Zygmunt Karolak, Ka
zimierz Ostrowski, Kazimierz Śramkicwicz, Jerzy Zabłocki, Józefa 
Wnukowa i Henryk Mądrawski. Laureatkcł I nagrody za rzeźbę została 
Emilia Kaus. Wyróżnienia otrzymali: Włodzimierz Stopa, Jan Masa, 
Izabeia Smolana-Berwetz, wyróżnienia honorowe: Stanisław Horno-Po
pławski, Adam Smolana i Alfred Wiśniewski. W grafice I nagrodG zd,J
byl Feliks Chudzyński, wyróżnienia otrzymali Wiesław Dembski i Ce
zary Paszkowski, wyróżnienia honorov.:e Eleonora Jagaciak-Baryłk<), 

Jan Rzyszczak. Nagrodc; specjalną przyznano Wiesławowi Dembskiemu. 
W dziale rysunku I nagrodę otrzymała Anna Gwiazda, Wojciech Strze
lecki i Zbigniew Swicrcz. W dziale tkaniny laureatem I nagrody został 
Krzysztof Charytoniuk, wyróżnienia otrzymały: Hanna Karolewicz, Te
resa Szydłowska i Zula Strzelecka. NagrodG specjalną otrzymała Teresa 
Szydłowsku. 

21 W Galerii Sztuki BWA w Gdai1sku otwarcie wystawy malarstwa Józefy 
Wnukowcj Radunia - rzeka szczęśliwa. Artystkę, obchodzącą 50-lecic 
twórczości artystycznej, wicewojewoda gdański Łukasz Balcer udeko
rował Orderem Sztandaru Pracy I [ klasy za działalność społeczną i pe
dagogiczną oraz wybitne osirignic;cia twórcze. 
W Muzeum Narodowym otwarto VI J>olsko-fhiskq wystawę ()rafiki ma-



rynistyczncj (pokłosie konkursu rozstrzygniGtrgo w marcu). Po ekspo

zycji w Gda11sku w lipcu i sierpniu wysta\VG zaprcze11tov,.rano w Turku. 

W Gda11skiej Galerii Fotografii wernisaż wy/:,tawy Pawła Borkov,1skh!

go Cieniowanie. 
2;; W BWA Miec:zysb\,v 13arylko wygłosił \Vyklad O warto~ci i trwałości 

dzieła sztuki. 

26 Vl-21 VII W Galerii Grafiki i Rysunku w Gdyni wystawa rysunku i grafiki 

Ryszarda Stryjca. 

27 Podczas sesji MRN w Sopocie Zygmuntowi Karolakowi wr,~czono Krzyż 

Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 

Przy Długim Pobrzeżu 11 w Gdańsku rozpoczęła działalność „Gale

ria 85" należ,1c:a do Spółdzielni Pracownie Autorskie Artystów Plasty

ków i Architektów. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni jest 

Władysław Jackiewicz, kierownikiem Galerii - Mieczysław Preis (od 

X). Inaugurowała jq retrospektywna wystawa malarstwa Kazimierz~ 

śramkiewicza. 

28 Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Okrqgu Polskich 

Artystów Malarzy i Grafików w Gdafoku. 

LIPIEC . 
Wśród dorocznych nc:igród artystycznych Ministra Kultury i Sztuki na-

grodę I st. w dziedzinie plastyki otrzymali m.in. Kiejstut Bereźnicki, 

Władysław Jackiewicz i Marian Kołodziej. 

Na wystawie Plastyka Ziem Zachodnich i Północnych w olsztyńskim 

BWA prezentowane były prace artystów tworzących vy 40-leciu PRL 

na ziemiach odzyskanych, m.in. ze zbiorów Muzeum Narodowego w 

Gda11sku. 
W KMPiK w Sopocie wystawa malarstwa Małgorzaty Zakolskiej. 

W Klubie Dziennikarzy wystawa prac w tworzywie ceramicznym Ka

zimierza Kalkowskiego. 

2 W Galerii GTPS „Punkt'' otwarcie wystawy grafiki Helgi Schriider 

(RFN). 
3 W Baszcie Słomianej otwarcie wystawy malarstwa Pawła Wolaóskiego. 

5 \V Towarzystwie Przyjaciół Sopotu otwarcie wystawy zorganizowancJ 

przez Gda11ski Kantor Sztuki Wokół. ko(iskier;o ooona (malarstwo, gra

fika, rysunek, rzeźbcl). 

W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury wystawa fotogramów L<>nin

urad w ohi€'ktywie JotorPpnrter{no APN 

W Domu Kultury nc1 Morenie w Galerii Dyplom:tntc'lw otwarci<' wysta

wy rrwlarstv,:a Doroty Krzyżanowski('j. 

5-19 W Strzelnicy św. Jerzego wystawa rysunków Andrzeja Mleczki. 

8-:rn W ramach Galnii Wojewódzkil'j BWA wystmva Dkwarcl Jerzego L2-

wa11dowkza w Domu Kultury na Mor('nie, n:1st<.;pna l'kspozyc-ja w Klu

bie Nauczyciela w Sopocie (2:3 VIII-10 IX). 

12-26 W Muzeum Archeologicznym wystawa rysunków Zhigniewa Ziomec

kiego. 
12 VII-31 VIII W Gdańskiej Galerii Fot<).~rafii wystawa i kiermasz prac Fotoura

fia u Ciebie. 
15-31 W KMPiK przy Długim Targu wystawa mnlarstwa i grafiki Waldema

ra Marszałka. 
17-21 W Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni wystawa mnlnrstwn i gra

fiki Chorwackiego Townrzystwa Sztuki Plastycznej w Rijece. 

20 W Strzelnicy św. JL'fZL'go otwarc:i<! wystawy Sztnka w przestrzeni miej-
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skicj przygotowanej przez Instytut Goethego i senat miasta Bremy. 
Referat wygłosił Hans Joachim Manske. 

26 YII-27 Vili W Galerii Sztuki BWA w Gdańsku wystawa malarstwa Mieczysła
wa Baryłki C::tery pory roku. 

26 VII-22 IX w Galerii Grafiki i Rysunku B\VA w Gdyni wystav,;a Male formy 
graficzne artystów z Czechosłowacji - Jifego Vlachy i Josefa Dudka. 

27,·11-11 YIII W Muzeum Archeologicznym \Vystawa twórczości Edw:.1rd_a Lutczy· 
na. 

30 W Galerii GTPS „Punkt" otwarcie v,:ystawy fotogramów I',Iaska Jad
wigi Kwiatkowskiej z Nowej Gwinei. 

SIERPIEŃ 
\V Rijece (Jugosławia) wystawę malarstwa prezentowali Aldona i Hen
ryk Baranowscy, a fotogramy o Gdyni Janusz Uklejewski i Ewa Sa
dłowska. 

W Kiv1PiK w Sopocie wystawa malar~twa Tomasza Poruby z CzGsto-
chowy. 

!, YIII-5 IX W ramach Galerii Wojewódzkiej B\VA wystawa kolaży Jc1nusza Kon
rada w MOK w Kwidzynie, nastc;pna ekspozycjc1 w M-GOK w Gniewie 
(20 IX-20 XI). 

13-29 W BWA wystawa tkaniny i kolaży Melek Mazici z Finlandii. 

13 Ylll-29 IX W BWA w Sopocie wystawa fotografii Maric1nc1 Murmana i Janusza 
Uklejewskicgo Piękno krajobra::u i architektury Sopotu. 

16 YIII-29 IX W BWA w Sopocie pośmiertna wystawa malarstwa Konstantegu 
Gorbatowskiego. 

25 VIII-8 IX W Muzeum Archeologicznym wystawa rysunków Edmunda Ma11czaka. 
30 YIII-'.!-l IX W Galerii Sztuki BWA w Gdańsku wystawa malarstwa japońskiej 

artystki Eiko Shimizu. 

\\'ItlESIE!'J 
W ,JastrzG!Jicj Górze ou!Jywał siG pleuer rnalan:y i gr<tfików zorg,miz:i
wuny przez ZPAJ\IiG, Urzqd Wojev,:ódzki w Gdat'isku i PP „Sztuk,1 
Polska". 
Otwarcie ,,(;;_tlerii Sulmin" \Vlodzimicrz,1 Wieczorkiewicza i .Jolanty 
Ccrcbicż-Tarabickicj w odrestaurowanym zabytkowym obir~kcie we w;-;i 
Sulmin w gminie Żukowo wystawą fotogramów Petera Stajkowskicg,> 
z RFN oraz ekspozycją skórzanych rzeźb Włodzimierza Wieczorkiewi
cza i \vystavv'ą ccrnmiki Bernda Zimmermanna. Na wcrni:~ażu koncert 
muzyki .J.S. Bcicha i S.S. Szarzy11skicgo w wykon.iniu studentów gda1'i
skicj i pozna11skiej Akademii Muzycz:.ncj. 
Otwarcie Autorskiej Galerii Sztuki Katarzyny Marszalec na Długim 

Targu w Gda11sku ekspozycją prac w bursztynie. 
2 \V Muzeum Narodowym otw·arcic wystawy malarstwa Marii Szulczew

skiej de Regihus z Rzymu. 

5-29 W BWA w Sopocie premierowa ekspozycja w ramach Galerii Woje
wódzkiej „Rotunda" malarstwa Barbary Steyer. 

9-21 W Gdai1skiej Galerii Fotografii wystawa Sergiusza Sachno Aktorzy. 
9-22 \V Muzeum Archeologicznym wystawa rysunków Zbigniewa Jujki. 

11 IX-31 X W BWA w Sopocie I Międzynarodowc1 Wystawa Grafiki ~Iezzotinta 8.'5 
zorganizo\vana przez Miqdzynarodowy Warsztat Grafiki Mezzotinta w 
Gdańsku, którego prezesem jest Wiesław Dembski. Zaprezentowano 
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ok. 100 prac 28 artystów, ro.in. z RFN, Finlandii, Włoch, Belgii, We

nezueli. 
13 IX-15 X W ramach Galerii Wojewódzkiej BWA wystawa tkanin Ewy Łukiew-

skicj i Krystyny Zelewskiej-Mirskiej w Klubie Garnizonowym we 

Wrzeszczu. 
19 W „Galerii 8;')" w Gdai1sku otwarcie wystawy malarstwa Władysława 

Jackiewicza z lat 1984-1985. 
20 IX-22 XI W ramach Galerii Wojewódzkiej BWA wystawa malarstwa Tomasza 

Poruby w puckim Domu Kultury. 
23 IX-1 XII W Gdaóskiej Galerii Fotografii wystawa Stefana Figlarowicza Obr1.tz 

słowa - wiersze Jana Twardowskiego w fotografii. 
21 IX-6 I W ramach Galerii Wojewódzkiej BWA wystawa malarstwa ze zbiorów 

CBWA w Warszawie w stołówce Stoczni Gdańskiej. 
25 IX-20 X w Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni wystawa grafiki Jana 

Berdyszaka z Poznania. 
27 IX-3 XI W Salonie Sztuki BWA w Gdai1sku wystawa rzeźby i rysunku Mari u--

sza Kulpy. 
30 IX-2 X W Galerii Sztuki Wspókzcsnej „Art" w Gddńsku wystaw:.1 prac z pol-

sko-fińskiego pleneru marynistycznego. 

PAZDZIElłMK • Na IV Biennale Ceramiki Polskiej - Wałbrzych 8;j picrwsz;_1 n;1grod<~ 
w dziale ceramiki unikatowej otrzymał Edward Roguszczak za zestaw 
prac Destrukcje. Nagrodzono ró\vnież prace Anny Strzelczyk. 
W ogólnopob;kim konkursie malarskim im. Rafała Pomorskiego w Kc.1-
towirnch jedną z dwóch II nagród otrzymał Wojciech Zaniewski z 

Gdańska. 

W Galerii Związku Artystów Polska Sztuka Użytkowa w Warszawi 1.! 

wystawa malarstwa Brygidy Ingrid Mrozek Akwarela marynistycznu. 

W Dornu Kultury na Morenie w Galerii Dyplomantów wystawa mafar

stwa Doroty Cichosz-Obada. 
W KMPiK w Sopocie wystawa malarstwa Teresy Kowabkicj. 

2 X-27 X W BWA w Sopocie wystawa Grupy „Trójkąt" (Ida Łotocka, Maciej 
Boguszewski, Henryk Karczewski) - malarstwo i rysunek. 

10 X-5 I W ramach Galerii Wojewódzkid BWA wystawa malarstwa i rysunku 
Lecha Darskiego w Teatrze „Wybrzeze··. 

12 W Teatrze „Stara Prochownia" w Warszawie otwarcie wystawy malar
stwa Aleksandry Radziszewskiej. 

21 W KMPiK w Gdyni spotkanie z Józefem Bodziflskim, założycielem i 
pienvszym dyrektorem Pa11stwowcgo Liceum Sztuk Plastycznych w 
Orłowie z okazji 40-lecia szkoły. 

22 W Galerii GTPS „Punkt" wernisaż grafiki Maksymiliana Snocha z Lu

blina. 
23 X-17 XI W Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni wystawa grafiki Teresy 

Czajkowskiej. 
26 W Teatrze Muzycznym odbyła 6iG uroczystość -10-lecia Państwowego Li

ceum Sztuk Plastycznych. Krzyż Kawalerski OOP otrzymali Janin;:i 
Wawrzyniakowa i Marian Hagel. W pawilonach Muzeum Miasta Gdyni 
otwarto jubileuszową wystawę prac uczniów i absolwentów liceum. 

28 Na otwarciu wystawy XI Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach 
wręczono nagrody za najlepsze prace powstałe w ciągu ostatnich dwóch 
lat. Drugą nagrodę i srebrny medal wśród plakatów o tematyce kul-
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tur;:i lno-r\:klamowq zciohy1 Tom;isz Bogusławski z Gcbńska za niale 
małże(istwo. 

29 W BWA w Sopocie ruzpocz4l si~ cykl wykładóv,7 z historii sztuki współ
cze:meJ odbywający siG w ram;Jch XXllI Ogólnopolskiego Turnieju 
\Viedzy o Sztuc(~. 1 

LJSTOPi\D 
W Galerii „Foto-Medium-Art" we Wrocławiu wystawa fotografii Wi
tolda Węgrzyna Ślacl. 
W Tczewskim Muzeum Wisły oddano do użytku nowc1 gnlerię sztuki. 
Otwnrto wystawG prac artystów plastyk(iw z Mazowicckir~go Towarzy
stwa Kultury poświc.;conych pejzażowi Mazowsza i Wisły. 
W Muzeum Archeologicznym w Gdaó.sku w nowo otwartej po renowa
cji Sali Kolumnowej wystawa ceramiki Krystyny Andrzejewskiej-M:l
rek i rysunku Marii Targo11.skiej. 
W GTPS i WOK odbyły siG spotkania przebywajqccgo na Wybrzeżu 

burmistrza m. Frankenthal Petera Popitza z przedstawicielami gda11.
skiego środowiska plastycznego, na których omówiono kontynuowanie 
współpracy między artystami obu miast. 
W Muzeum Ziemi Puckiej wystawa malarstwa Jana P. Dettlaffa. 
W Domu Kultury w Bartoszycach poplenerowa wystawa prac studen-
tów gdańskiej PWSSP. "' 
W KMPiK w Sopocie wystawa malarstwa Marii Ehrbar. 

5 W „Galerii 85'' otwarcie wystawy malarstwa z okresu paryskiego Ka
zimierza Ostrowskiego. 
W KMPiK przy Długim Targu otwarcie wyst;1wy fotogramów Warn(( 
w obiektywie. 

6 XI-1 XII W BWA w Sopocie wystawc1 malarstwa Profesor Ostrowski i jego 
uczniowie. 

7 W GTPS odbyło się zebranie sprawozdawcze Oddziału Gdn{1skicgo 
Związku Artystów Rzeźbiarzy. 

8 XI-1.3 XII W Galerii Sztuki BWA w Gdaćisku wystawa rzcźhy Edwarda Sitka 
Widzenie człowieka. 

8 XI-,t XlI W BWA w Sopocie ekspozycja Scenor1rnfia NR.D zorganizowana przez 
Ce.ntrum Wystaw Artystycznych NRD w ncrlinic, niemiecki Ośrodek 

Międzynarodowej Organizacji Scenografów, TPchników i Archikktów 
Teatru. 

10 Ogłoszenie wyników XII Ogólnopolskif'go Konkursu Mnlarski<'go im. 
Jana Spychalskiego w Poznaniu .. Jury pod przewodnictwt'tn Władysła
wa .Jackiewicza oprócz Grand Prix przyznało r 11;1grod<: Pawłowi Kar
czewskiemu z Gda1'iska. Nagrodę u fundowan;1 przPz nw A i PSP otrzy
mał Wiesław Smętek 

12 W Domu R;1dzieckicj Nauki i Kultury w Gdai1sku otwarcie wystawy 
fotografii Białoruś - ziemia prary i męst 11 1a. 

20 XI-13 XII W Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni wystawa grafiki i ry
sunku Anny Gwiazdy. 

2 J XI-1 XII Na II Targach Sztuki Krajów Socjalistycznych w Poznaniu „Interart 
8-1'' prezentowali swoje prace m.in. Mieczysław Baryłko, Tadeusz Cie
siulewicz, Kazimierz Ostrowski, Czesław Tumielewicz, Bogdan WrG
czycki, Halina Stec. 
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25 W Strzelnicy św. Jerzego werni~:iż wystawy grafiki i rysunku artysty 
z NRD, profesora Uniwersytetu w Greifswaldzie Armina Mi.incha. Te
matyka prnc dotyczyła ostrzC'ŻPnia przed groźh;1 woj,ny atomowej. 



2G W Galerii Grl t·~ ,,t ·unKL wernisaż rysunku i\cfoma IIarasa Zapis my

śli. 

GJUJl>Zil;Ń 

1-!) 

:~ 

,J XII-!'i I 

!'i-:w 

(i 

7 

!) 

W og(ilnopolskim konkursie na projekt rzeźby w parku w Nagasaki 

I nagrodę - równoznaczną ze skierowaniem projektu do realizacji -

przyzn:rno Mariuszowi Kulpie. Wyróżniono także prace Swietlnny Zcr

ling. 
J ednc1 z głównych nagród - ,,Srebrny dysk" otrzymał na miqdzynaro

dowej wystawie w Ulm (RFN) fotografik Marian Mui·man. W ekspo

zycji pod hasłt'm ,<,'1niat w s1iorcic uczestniczyło 471 fotogr,1fików z ;3-1 

]XlllSiW. 

W Gda1'tskim Towarzysiv.:ic Przy jaciól Sztuki rozstrzygniqte zostały 

konkursy plastyczne. W konkursie na rysunek JJejzaż roku~ - I nagrodę 
otrzymał Wiesław Smc:;tck za pracę Gdafisk - widok ogólny; dwie 

równorzc:;dne II nagrody otrzymali Maria Skowroilska i Wojciech Ko

łyszko; trzy równorzędne III nagrody - Ryszard Kul, Józef Jezierski, 

Wojciech Kołyszko; wyróżnienia - Wojciech Kołyszko i Andrzej Ta

ranek. 
W konkursie na Gda11ską Grafikę Roku 1985 I nagrodę otrzymał Sła

womir Grabowy, II - Grzegorz Grzelakowski, trzy równorzc;dne III na

grody - Feliks Chudzyński, Zbigniew Gorlak, Cezary Paszkowski. Wy

różnienia otrzymali: Marian Leciej, Elżbieta Kowalska-Matuszewska, 

Wojciech Kostiuk, Czesław Tumielcwicz, Piotr Wiatrak. 

W Galerii Sztuki „Brodwino" prezentacja grafiki Wiesława Dembskiego. 

W Galerii EL w Elblągu wystawa grafiki Cezarego Paszkowskiego. 

W Domu Kultury na Ursynowie w Warszawie wystawc1 malarstwa 

Ireneusza Leśniaka. 
W KMPiK w Sopocie wystawa malarstwa Małgorzaty Zc1kolskicj. 

W Gdańskiej Galerii Fotografii kiermasz fotograficzny Swięty Mikołaj. 

W „Galerii 8:)" otwarcie Salonu Jesiennego - zbiorowej wystawy 40 

gdańskich nutorów. 
W BWA w Sopocie l'kspozycja GalNii Wojewódzkic•j - 1m1larstwo J.1-

ros!uwa Ginalskiego. 
W I3WA w Sopocie wyst:1wa grupy „Profil'' z Finlandii (malarstwo, 

grafika, rzeźba). 
W Gda1·1skim K;rntorze Sztuki otwurcie wysta\vy biżuterii Hanki i .Jac
ku Zd;rnowskich. 
W KMPiK w <;dyni otwnrcif' wystmvy mc1Lir:,twn i rysunku Bernndety 

Cicślc•wicz-Orawiec. 

W Muz<.'um Ziemi Puckiej \Vicczór z cyklu „Spotkanie ze sztuk4 wspól

CZ<'sn;)" -- prezentacja prac malarskich Anny Kabaei1\skicj. 

W C~rb1'1ski('j Gal('rii Fotografii otwarcie wystawy .Ja1rn Gresa z Czecho-

slowacji nalla<la o ni.ojej ziemi. 

17 XII-12 I W Galerii Grafiki i Rysunku nw A w Gdyni wystawa grzdiki CezarPgo 

Paszkowskil'go. 
18 XII-11 I W Galerii Sztuki DWA w Gdar'tsku wystnwa malarst\va Czf'slawa Tu-

mielPwicza Drngi i pr--}różc. 



ŻYCIE LITERACKIE 

1981 

LUTY 
20 

:!6 

W siedzibie GTPS odbyło siE; zebranie wyborcze Gd:Hiskie~o Uddzi:iłu 

Związku Literatów Polskich. Prezesem Oddziału został Andrzej Żuro
wski, sekretarzem - Jacek Kotlica, skarbnikiem - Krzysztof Kamil 
Stolz-Polański, członkiem Andrzej K. Wc1śkiewicz, przewodniczącym 

Sądu Koleże11skiego - Sławomir Sierecki. 
W KMPiK przy Długim Targu Artur Sandauer wygłosił prelekcjG Ho'.n 
pisarzy pochocl.:enia życlowskiego w Polsce. 

:\URZEC 
8 W KMPiK przy Długim Targu program literacko-muzyczny Malwy 11a 

Lewadach prov.;adzila Barbara Wc1chowicz z udziałem Kc1zimierza Ser
~ielc1 (bas) i Pawła Baryły (akompaniament). Powtórzenie programu: 
12 III w KMPiK \V Gdyni. 

11 W KMPiK przy ul. Długiej Bazyli Nazarczuk z Uniwersytetu Warszaw
skiego wygłosił oriczyt Taras S:::ewczenko i }euo dorobek literacki. 

K\\'IECIEN 

l\lA.J 
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5-G W Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej LWSM „Morena" zorganizo
wano I ogólnopolskcl sesje: poświGconq życiu i twórczości Stanisławy 

PrzybyszPwskicj. OdsłoniGcic tablicy pamiątk6wcj ku czci Przybyszew
skiej, odczyty .Tana Tuczyńskiego. Tomasza Lewand,l\vskicgo, Julii Zie-
gcnhicrt(', \Vładys!aw,1 Zawistowskiego. Prezentacja fragmentów Spra wu 
Dantona w wykonaniu Henryka Bisty i Stanisława Michalskiego. 

12 W Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej inauguracja cyklu ,,Spotkań 

czwartkowych" - wieczór autorski Andrzeja Jwerdochliba. 

Ukazał siG pierwszy numer cyklicznej publikacji „W kręgu k
0

siqżki" 
wydanej z inicjatywy gdailskich oddział{iw Polskiego Towarzystwa Wy
da\vców Książek, Stmvarzyszcnia Bibliotekarzy Polskich i Stowarzysze
nia Ksi~garzy Polskich w nakł. 800 egz. 
W Bibliotece Gdańskiej PAN wystawa wyda1·1 Palla 'l'adcus::.a w 150. 
rocznicę powstania poemc1tu. 

4 Spotkanie autorskie Andrzeja Żurow.:;kiego Jacka Kotlicy w filii 
nr 2 MBP w Sopocie. 

8 Spotkania autorskie Mirosława Stecewicza w klubie „Sarenka" na Mo
renie, Andrzeja Żurowskiego w Zakładach Doskonalenia Zawodoweg') 
we Wrzeszczu, Stanisława Esden-Tempskiego w KMI~iK przy Długim 
Targu. 



9 Spotkania ,rntorskie Jacka KoUicy w Szkole Podstawowej nr 31 w 

Oliwie, Sławomira Siereckiego w Szkole Podstawowej nr 57 w Gdaó.

sku, Karola Toeplitza \\' filii nr 5 MBP w Sopocie. 

10 Spotkania autorskie Mirosława Stccewicza w Szkole Podstawowej nr 41 

na Suchaninie, Wojciecha Witkowskiego w MDK na Oruni, Mieczysh

wa Czychowskiego i Stanisława GostkO\vskiego w Zukowie, Tadeusza 

Rafalowskiego w Garnizonowym Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni, 

.Jacka Kotlicy w księgarni we Wrzeszczu. 

11 Spotkania autorskie .Jacka Kotlicy w filii nr 7 WBP w Gdańsku, Sta

nisłav/a Załuskiego w Szkole Podstawo,vej nr 73 w Brzeźnie, Krzysz

tofa K. Stolza w MDK w Rumi. 

11 Spotkania autorskie Jana Picpki w Szkołach Podstawo,vych nr 8 i 11 

w Wejherowie, Stanisława Gostko,vskiego w Liceum Ogólnokształcącym 

w Rumi. 
i:; Spotk,mia autorskie Jana Piepki ,v ·wejherowie, Mirosława Stecewicza 

w filii nr 1 MBP ,v Gdyni, Stanisława Załuskiego w filii nr 26 WBP 

w Oljwie, Tadeusza Rafałowskiego w filii nr 6 MBP w Sopocie. 

IG Spotkania autorskie Lesława Furmagi ,v Szkole Podstawowej nr 27 

we ,vrzcszczu, Jana Picpki w Szkole Podstawowej nr 49 w~ \Vrzeszczu, 

Sławomira Sicreckiego w Zespole Szkól Łączności w Gdańsku, Miro

sła,va Stecewicza w filii nr 5 MBP w Sopocie. 

17 Spotkania autorskie Jana Piepki w Szkole Podstawowej nr 19 w Gdyni, 

Mirosława Stecewicza w Szkole Podstawowej nr 79 na Przymorzu, 

Stanislav,'a Załuskiego w Szkole Podstawowej nr 35 w· Oliwie, Ryszard:-1 

Lassoty w Domach Stoczniowca nr 1 i 2 we Wrzeszczu. 

18 S1ł0tkania autorskie Jana Piepki w Szkole Podstawowej nr 2:3 w GdS·ni, 

Stanisława Gostkowskiego w filii nr 1 WBP we Wrzcszc1.u, Ryszarda 

Lassoty w Zespole Szkól Samochodowych w Elblqgu. 

21 Spotkanie autorskie Mieczysława Czychowskicgo i J\11drzl'ja I{. Waś

kiewicza w KSW „Żak". 

:!:! Spotkania autorskie Mirosława Stccewicza w Szkole Podstawowej nr 2~ 

i FJ7 w Gda11sku, Wojciecha Witkovvskicgo w Szkole Podstawowej nr 52 

we Wrzeszczu, Tadcu:-z;1 Rafalowskicgo w filii nr 22 ,vBP w Oliwie, 

Selima Chazbijewicza w KSW ,.Żak''. 

2:i Spotkania autorskie Wojciecha Witkowskiego w Szkole Podstawowej 

nr 46 na Przymorzu, Mirosława Stecewicza w filii nr 3 MBP w Sopo

cie, Mieczysława Czychowskiego i Krzysztofa K. Stolza w ODK w 

Brzeźnie, .Tacka Kotlicy w ksic;garni w Sopocie, Lesława Furmagi w 
ksiqgarni ,.Róża Wiatróv,," w Gdyni. 

21 Spotkania autorskie Lesława Furmagi w VII LO na Oruni oraz w Do

mu Stoczniowca nr l we Wrzeszczu, Stanisława Załuskiego w Szkole 

Podstuwowej nr 52 ,vc Wrzeszczu. 

21-2;3 W Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej na Morenie V Gdariskie Dni 

Poezji. W programie konkurs jednego wiersza, spotkanie z Romanem 

Śliwonikiem i Stanisławem Gostkowskim, recital poezji śpiewanej Ad'-.l

ma Dn.1ga, prezentacja przez Marka Prusakowskiego tłumaczeń wierszy 

i ballad Leonarda Cohena, wykład Andrzeja K. Waśkiewicza Młodri 

poezja lat 80-tych, rozmowa o poezji prowadzona przez Andrzeja Grzy

ba, meeting poetycki, wręczenie nagrody im. Stanisławy Przybyszew

skiej najciekawszemu młodemu twórcy. 
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28 Spotkanie autorskie Mieczysława Czychov.rskicgo i i\ndrzcja Grzyba 
w MDK nu Oruni. 

29 Sputkania autor:;kie Andrzeja K. Waśkiewicza w filii nr !) WBP n,1 
Przymorzu, Andrzeja żurow:;k1cgo w filii nr 22 WBP na Przymorzu. 

CZERWIEC 
12 W Urzqdzie Wojewódzkim odbyło siQ spotkanie wojewody gdaóskiego 

gen. bryg. Mieczysława Cygana z członkami Zarządu Okrqgu ZLP w 
Gdaósku Jackiem Kotlicą, Andrzejem Twcrdochlibem, Andrzejem K. 
Waśkiewiczcrn, Krzysztofem K. Stolz-Polańskim. 

20 W KMPiK przy Długim Targu uroczyste zakoi'iczcnie konkursu pod 
hasłem I'ier1osze clni wolnoici. Nadesłano 170 rysunkc>\V i 90 prac pise
mnych. W spotkaniu z młodymi czytelnikami udział wziqli Lesław Fur
maga i Kazimierz R1dowicz. 

2.3-27 Pierwsza Gdańska Aukcja Antykwaryczna w Ratuszu Głównego Miasta 
w Gdańsku przygotovv',rna przE'z Antykwariat Naukowy im. A. Kraw
czyńskiego. Przedstawiono 1710 pozycji, wśród nich starodruki, białe 

kruki z XIX w., czasopisma. 

LIPIEC 
Rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Gda{1ski Klub Kul
tury ZSMP „Rudy Kot", Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i Zarząd Wojewódzki ZSMP na wiersz o tematyce mary
nistycznej. Jury pod przewodnictwem Stanisława Gostkowskiego przy
znało I nagrodQ oraz nagrodę honorową prezydenta Gdańska „Złoty 

Tulipan" Mirosławowi Kościet'lskicmu ze Słupska, II - Stanisławowi 

.Janke z Wejherowa, III - Jerzemu Elentowi z Gdaóska. Wyróżnienia 
otrzymali: Emil Biela z Myślenic i C(•cylia Dobkcnvska•z Gdyni. Wrr:,
czenie nagród 12 VIII. 

2 W KMPiK przy Długim Targu spotkanie ze Sławomirem Siereckim. 
W KMPiK w Gdyni impreza Pośmiertny triumf Stanisławy Przyby
szewskiej. Wykłady wygłosili: .Jan Tuczyi'1ski Życie i twórczość S. Prz11-
b11s::ewsldej, Julia Ziegcnhierte S. Przubyszewska w oczach bliskich 
w G<l<d1sku. Fragment spektaklu Sprau.:a Dantona w \\"ykonaniu Sta
nisława Michalski<'go i Henryka Bisty. Prowadzenie wieczoru Krzysz
tof W()jcicki. 

SIERPIEŃ 

Spotkani;i .Jana Dobraczyi'1skiego na Oksywiu i Helu. 
2 W KMPiK przy Długim T,1rgu spotkanie ze Sławomirem Siereckim. 

\\'ll/.ESIEN 
18 W kluhie „Ster" Stoczni Gdu1'tskicj im. Lenina uroczyste zakończenie 

konkursu literackiego ogłoszonego z okazji 40-kci.1 PRL przez utwo
rzone niedawno Gda1"iskie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury 
„Ster". Jury pod przewodnictwem Mieczysława Czychnwskiego spośród 

I 00 nadesłanych zestawów prac przyznało w dziedzinie poezji I nagrodq 
Stanisławowi Filipowiczowi, II - Jerzemu Czepulonowi. W dziedzinie 
prozy I nagrod~ otrzymał Janusz Maria Moździerz, dwie II nagrody 
Tadeusz B. Adamski i Marek Szymai1ski, III - Henryk Dyjeta. 

21-22 We Wdzydzach odbyły siq XIV Kaszubsko-Pomorskie Spotkania nn te
mat twórczości literackiej Lecha Bc1dkowskicgo zorganizowane przez 
Zrzeszrnil' Knszuhsko-Pomorski<'. HdPrnty wygłosili: Małgorzata Czer-
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mit'1ska llisioria, ziemia, region w J)r<>:::ie Lecha Bqrlkowskiego, .Jerzy 
S;Hnp []aśnioknw JJOmorski w JJi.wzrstwie Lecha Uqclkowskieuo i Tadeusz 
Skutnik Marynistyka wcclłuu Lecha llqdlww.skicgo. 

:!5 W Sali Zimowej Hatusza Gl<'iwncgo Miastu otwarcie wystawy: Xiqżę 

poel.<'>u, czyli ·111ier.szo1iisuw JJolsldch - Jem Kochanowsld na Pomorzu 

vrzyg<Jtowanej przez Muzeum I list<Jrii m. Gdai1ska i Dibliutc~~ Gdat'1-

skq PAN. 
w KSW „Żak" f;potkanie z cyklu „Literaci o literaturze" z udziałem 

Zbigniewa Żakie\\·icza. 

PAŻDZIERNIK 
1 Spotka111e Slanislawu Gostkowskiego z sckcjq literackq Gda11skiego Ro

botniczego Stowarzyszenia Tv;órcow Kultury w klubie ,.Ster". 
9 IO-lecie istnienia Oddziału Gdal"1skiego KrajowPj Agencji Wydawni-

ezej. 
1G \V KSW „Żak" spotkanie z cyklu „Literaci o literaturze" z udziałem 

Jerzego Afanasjewa. 
20 W KMPiK w Sopocie spotkanie ze Stanisławą Flesz,1rowq-Muskat. 
22 W Pabl'.u Opatów uroczysta inaugur:-icja XV Dekady Pisarzy Wybrze

ża pohiczoua z ogłoszeniem wy.ników plebiscytu 40 ksią::ek c;.,,terclzicsto

lecia, który obejmował wyłc.1cznic książki autorów Wybrzeża. W czołów
ce znalazły się tytuły: Znaczy kapitan K.O. Borchardta, Tak trz:pnać 

i JJozwólcie nam krzyczeć S. Fleszarowej-Muskat. W programie koncert 
Gda11skiego Zespołu Muzyki Dawnej „Cappella Gcdanensis". 

23 W studenckim klubie UG „Łajba" inauguracja cyklu spotkaó z poezją. 
\Vie,•7 1:r autorsk1 Czesława Miroslaw<..1 Szczepaniak't z Wars;:,iwy, l Ogól
nopoi~·ki T..1rniej Jednego \,'icrsza o ,,Kolo Ratunkowe Lujoy". 

2-1 W ramach Dekady Pisarzy Wybrzeża spotkania autorskie Jacka Kotli
cy w Szkole PodstawoweJ nr 23 w Gdyni, Alojzego .Nagb w Szkole 
Pod.,brn'O'.vej nr 44 na Przymorzu, Jana Picpki w Szkole F'ocistc',wowcJ 
nr :~7 w Gdyni, Jar,u P. Crabowskiego w II LO we Wrzeszczu i IV LCJ 
w Ne)\\ ym Porcie, Mieczysława Czychowskicgo i Andrzeja K. Waśkie
\Vicza w ZPspole Szkól Samoeh()dowych w Gdat'lsku, Wojciecha Wit

kowskiego w Szkole Podstawowej nr 78 na Przymorzu, Andrzeja Żu
rowskiego w t11ii 'VBP na Przymorzu, Krzysztofa .'\gaty w Domu Stocz
niowca we \Vrzt.:s:zczu. 

26 

Wyjazdy bibliobusu na trasG St~życa - Szymbark z udziałem Jacka 
Kotlicy i Lesława Furmagi. 
Spotkania autorskie Andrzeja Żurowskiego w VI LO w Gda11sku i w 
filii nr 26 WBP w Oliwie, Wojdccha Witkowskiego w Szkole Podsta
wowej nr 1 w Gdyni, Mieczysława Czychowskiego w Zespole Szkd 
Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku, Sławomira Sicreckiego w Zespole 

Szkól Metalowych w Gda,'isku, .Tana Picpki w klubie „Ster'', Lesława 
Furm;:_1gi w Studenckim Domu Mary,narza w Gdyni. 

W kiermaszu książek w Stoczni Gdat'1skiej im. Le11ii1a udział wzi<~li 
Lesław Furmaga, Mieczysław Czyl'.howski, Jacek Kotlica. 

Spotkania autorskie Alojzego Nagła w Szkole Podstawowej nr 40 na 
Chyloni, Andrzeja Grzyba w MBP w Starogardzie Gd., Wojciecha Wit
kowskiego w Szkole Podstawowej nr u6 we Wrzeszczu, Stanisława 

Gostkowskiego oraz Andrzeja K. Waśkiewicza w Zespole Szkól Mccha-
nicznych w Gdyni, Micczyshlwa Czycho\vskicgo w klubie „M-6" w 
Pruszczu Gd. i Domu Stoczniowc,l nr 1 we \.Vrzeszczu, J,ma P. Gr:1-
bowskiego w klubie „Przylesie" w Sopocie. 
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29 W Uniwersytecie Gdańskim Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza 
zorganizowało odczyt Jacka Łukasiewicza Ku syntezie powojennej poe-

JO 

:::ji polskiej. 
W WOK spotkanie na temat Najm/ocls:za liicratllra regionu z referatem 

wprowadzającym Jerzego Sampa. 
Wyjazd bibliobusu na trasę Luzino-Bożcpole-Lc;c-zyca z udziałem .fan~1 

Picpki. 
Spotkania autorskie .Jacka Kotlicy w Domu Stoczniowc:1 nr 2 \VC 

Wrzeszczu, Stanisława Gostkowskiego w klubie „Akwen", 1,esła wa Fur
magi \V Domu Stoczniowca nr 1 we Wrzeszczu, Andrzejc1 Grzyba \\" 
bibliotece \V Zblewie, Jl'l'zego St„1churskiego w filii nr 22 WBP w Oli-

wie i MDK w Sopocie. , 

Spotkania autorskie Kazimierza Radowicza w klubie ,,Jota" w Gda11-
sku, Krzysztofa K. Stolz-Polańskiego \V Technikum Lączno~ci, Wojcic'
cha Witkowskiego w klubie „Feluka" w Gdat'lsku. Jana Piepki w Ze

spole Szkół Budowlanych w Gdyni, Sławomira Siereckiego w Szkole 
Podstawowej nr 67 w Gda11sku, Stanislcl\va Gostkowskiego w klubie 
„M-6" \V Pruszczu Gd., Stanisława Filipowicza \\' klubie w Brzeźnie 

W GTPS uroczyste zakoóczenie XV Dekady Pisurzy Wybrzeża. Ekspo
zycja 40 książek - laureatek wyłonionych w czytelniczym plebiscycie 
na najpopularniejszą gdańską ksiqżkę 40-lecia. 

LISTOPAD 
6-7 Ogłoszenie wyników I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o N;1-

grodę „Brązowej Stępki" zorganizowanego przez Zakładowy Klub Gdaó
skiej Stoczni Remontowej „Akwen", Wydział Kultury i Sztuki UrzGdu 
Wojewódzkiego i Miejskiego w Gdańsku. Jury pod przewodnictwem 
Nikosa Chadzinikolau przyznało w dziedzinie prwzji I nagrodG „Brązow,ł 
Stępkę'' Jerzemu To1rn1szkiewiczowi z Olsztyna, II - Ludwikowi F. 
Czechowi z Gdal'lska, III - Stanisławovvi Filipowiczowi z Dzierzgonia 
oraz Wieslmvowi Cisakowi z Gdańska. \Vyróżnienia otrzymali Franci
~zek A. Bielaszewski z CSRS i Marzena Guzowska z Gdańska. W dzie
dzinie prozy I 11agrodt; ,,Br.ązową Stqpkę" otrzymał Tadeusz B. Adam
ski z Gdańska, II -- Stanisław Sosna-Sarno z Gdyni, III - Andrzl'j 

Jar z Gdar'lska. 
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8 W Muzeum Historii Miasta Gdańska otwarto wystawę \Vęoierska książ
ka naukowa wydawnictwa „Akademai Kiado''. 

U Ogłoszenie wyników XXV Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Społecznie 
Zaangażowanej o nagrodę „Czerwonej Róży". Jury pod przev,:odnictwem 
Romana Sliwonika przyznało statuetkę „Czerwonej Róży" poecie z Byd
goszczy Dariuszowi Tomaszowi Lebiodzie za wiersz Smierć Einsteina. 

N<1grodę „Pióra" za całokształt działalności krytycznej otrzymał Jan 
Krzysztof Brudnicki z Warszawy, ,,Peleryny" - za najlepszy debi11t 
poetycki roku - Ew<1 Mazur z Gdailska, ,,Pierścienia" - za c<1łokszt<1łt 

twórczości poetyckiej - J<1n Holda z Warszmvy i Stanbbw Gostkow
ski z Gdaóska. ,,Pegaza'' - za całokszt,:tlt pracy przek!admvej Krzysz
tof Boczkowski z Warsrnwy, ,,Wiatru od morza" - dla t{\'órców mło
dego pokolenia EugPniusz Kuppcr z Gdaóska, ,,Kogi gdańskiej" - za 
krzewienie kultury poetyckiej - Jacek Soliński z Bydgoszczy. Symbo

licznri „Czcnvoną Różę'' przyznano za całokształt działalności v,,ydaw
niczcj .krzt·mu l.eszi.nowi-Kopl'rskit>mll z W:1rsz:1wy, :1 dyplom 2f"}-lt·tb 
,,Czerwonej Hóży" otrzyrn:tl A11drzej CylmJ,;ki. 



18 

18-1!) 

20 

26 

28-29 

30 

W Sali Białej Ratusza Głównego Miasta wręczenie nagród konkursu 
o nagrodę „Czenvonej Róży". 
z okazji 25-lcci,l konkursu o 11;1grodt:; ,,Czerwo11t>j H(iży" CTPS zorga
nizowało ~potkanie z Romanem Śliwonikiem oraz Jam'm Z. Brudnic
kim, który wygłosił referat Współczesny wiersz polski. 
W KSW „Żak" w cyklu ,.Literaci o literaturze" spotkanie z Mil•czysła
wem Czychowskim. 
Inauguracja XVIII l)('kady Ksi,1żki Społeczno-Politycznej .,Czlowick-
-Swiat-Polityka". 
Spotkanie autorskie Karolu Toeplitza w VI LO w Gda11.sku. 
W klubie studentÓ\V UG „Łajba" w r;:1mach imprez Jesiei'1 w „Łajbie" 
spotkanie autorskie Zbigniewa .Jerzyny, Turniej Jednego Wiersza o ,.Ko
lo Ratunkowe Łajby". 
Spotkanie autorskie Zbigniewa Machalióskicgo w Zespole Szkól Chłod
niczych w Gdyni. 
Spotkania z Januszem Przymanowskim w KMPiK w Gdy.ni i w KMPiK 
w Gdańsku przy Długim T,1rgu. 
Spotkanie autorskie Janusza Przymanowskiego w filii nr 22 WBP na 
Przymorzu. 

30 XI-1 X II W klubie „Akwen" zukoóczenie konkursu o nagrodę „Bqzowej Stęp
ki". Jan Tuczyóski wygłosił referat Morze - praca - t u,ć,rczość, Ta
deusz Oracki W kręuu orafomanii literackiej. 

GRCDZIEŃ 
Seminarium krajoznawcze Wpl yw poezji Wincentego Pola na patrio
tyczne wychowanie pokoleń m,łoclzieży polskiej zorganizowała Izba 
Pami~ci W. Pola w Gdańsku. 

3 Spotkanie ze Stanisławem Załuskim na temat literatury czterdziesto
lecia w filii nr 22 WBP na Przymorzu. 

3-ł W Uniwersytecie Gdaóskim odbyła si~ IlI sesja naukowa na temat 
Kultura i literatura na Ponwrzu lat 1920-1939 zorganizowana przez 
Zakład Historii Literatury i Kultury Pomorza XIX i XX wieku. Re
feraty wygłosili: Andrzej Bukowski O.frodki życia kulturalncoo i literac
kiego na Pomorzu 1920-1939, Bożena Osmólska-Piskorska Rola Towa
rzystwa Naukowego w Toruniu w życiu umysłowym Pomorza, Stanisław 
Potocki Instytut Bałtycki - organi:ator, wydawca, popularyzator wie
dzy o Pomorzu, Henryk Stępniak Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztu
ki w Gdańsku jako rzecznik i organi.:.ator kultury polskiej w Wolnym 
Mieście Gdańsku, Edmund Piszcz Charakter i rola pelplińskiego ośrodka 
naukowego, Jan Malinowski Polski Instytut Naukowy jako przykład 
społecznego mecenatu kulturalneoo na Pomorzu, Andrzej Romanow 
Zasłużeni dla Pomorza drukarze, wydawcy i księgarze z lat 1920-1939, 
Eugenia Sławińska Działalność Towarzystwa Czytelni Ludowych na 
Pomorzu, Barbara Dornańska Rola no:ą;lofoi Pomorskiej w Toruniu 
w upowszechnianin kultury i wiedzy o J>omor::::u, Andrzej Bukowski 
Sroclowisko literackie w \Volnym Mieście Gdaiiskn, Kazimierz Chruśció
ski Sroclowisko Literackie w mźęcl:ywojennej Gdyni, Jan Bełkot z za
gad11ieii życia literackiego w Toruniu w latach 1920-1939, Zdzisław 
Mrozek Środowi.<;ko literackie w Byctgos:::czy 1919-1939, Krystyna Turo 
Srodmvisko pisarzy marynistów, Gertruda Skotnicka Morze i Pomorze 
w literaturze dla d:ieci i rnło<lzieżu w okresie cl-..'.mclzieslolecźa mię<lz!J-
1rojeni'1.euo, Henryk Dubowik J\lotuwu · reoio11t1lne w twórc:.ości pisarzy 
l>uduos'kich, D:wut:.l Żehro\\'~ka Jieuliu olJyc~ajuwe i Jiistotuc:::ne w ura-

Jt):J 
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matu.rgii kas:::u/;skiej lfJ:!0-193'.J Sesji towarzyszyła wystawa dorobku 
piśmiennictw<.1 pomorskiego w okresie mit;dzywojen11ym. 

11 W KSW „Ż<.1k" w cyklu „Liicrnci o liicrnturzc" sputk<.1nie ze St<.1nisla
wem Esden-Temvskim. 

16 W MDK n<.1 Oruni :;potkanie z Mirosl<.1wem Steccwiczcm. 

Ponadto "' I~ł8 l roku: 
- W KMPiK w Sopocie odbyv.-aly siq cykliczne svotkania pud nazwą Ksiq..:ki -lt)

(ecia, które prowadziła Eugenia Koch,rnowska. 
- Gdai1skie Tmvarzystwo Przy jaci{il Sztuki we współpracy z z<.1klacfami pracy, in

stytucjami kulturalnymi, sp{iłdzicltii;uni mieszkaniowymi zorganizowało 32 spot
k<.1nia autorskie, w kt<'>rych udział wzi~li: .Jan Pil'pk,1, Mirosl<.lw St~cewicz, Sta
nisław Gostkowski, Lechosław Furmaga, Mieczysław Czychowski, .Jacek Kotlica, 
Sławomir Sierecki, Krzysztof Stolz-Pobhski. Odbywały siG one w nastqpuj,1cych 
miejscowościach: Kuccwo, Chorzcwko, Red<.1, Leźno, Osicki, Lublewo, Mścisw

wice, Koleczkowo, Ułowo, Młoteczno, Lawki, Ksiqżno, Gródki, Grabowo, Ja
błowo, Stara Jania, Kopytkowo, Gda11sk, Pruszcz Gd., Elbląg. 

W l~ł81 roku ukalaly si~ książki nast1.;1rn.h!('yd1 autor6w*: 
Jerzy Afan<.1sjcw Dziwne przyuocly pana Zająca, WM. 
Lech Bądkowski Chmury, WM; Huśtawka, ,,Pojezierze". 
Bolesław Bork Scieżki, bezdrożn i drogi, Gdańsk ZK-P. 
Selim Chazbijewicz, Dariusz Wasielewski Varia. Jestem z rodu zwycięzców a żyję 
wśród klęsk. Oprac. graf. Wclldemar Bartnicki, GTPS. 
Jan Drzeżdżon Miasto automatów, WŁ; Twarz Doga, ,,Czytelnik". 
Bolesław Fac Król.owanie kaszubskie, LSW; Sina jesień, Gdańsk ZK-P. 
Teresa Ferenc Poezje wybrane, ,,Czytelnik". 
Dariusz Filar Pies wyścigowy, ,,Czytelnik". 
Stanisław Filipowicz Lot i kara, ,,Pojezierze". 
Stanisława Fleszarowa-Muskat Most nacl rwqcą rzeką, WM; SzukaJqc aclzie in.
dziej, wyd. 2, ,,Glob". 
Jan Pclwel Grabowski Zólta J)oczekalnia, LSW. 
Andrzej Grzyb Arkusz poetycki, (b.m., nakładem autora]. 
Zbigniew .Joachimiak .Ja sobowtór ... , WM. 
Edmund Kosiarz (Bitwy niorskie] Nó marne bitky, wyd. 2 uzup. I3ratislava: 
Pravda; Nase Vojsko; Flota Białego Orla, wyd. 3, WM; Obrona Gdyni 1939, 

wyd. 2 popr. i uzup., ,,Książka i Wiedza". 
Jacek Kotlica Baśii o Wronim Oku, Gdaósk KA W. 
Wł<.1dyslaw Lam świat.la i cienie, WM. 
Antoni Pawlak, Maria,) Terlecki, Każdy z was może /Jyć Walęsq, [b.m.] ,,Przed
świt". 

Andrzej Perepeczko Wojtek Warsza1.oiak, MA W. 
Jan Piepka Cień slofica, MON. 
Edmund Puzdrowski Bursztynowe drzewo. Jlufoie kasznbskie, wyd. 2, WM. 
Kazimierz Radowicz Zadanie domowe, Gda11sk KA W. 
Jerzy Samp Smętek. Studium kreacji literackich, WM. 
Sławomir Sierecki Drapieżne ptaki nad Rio Muclclalena, MON. 
Jerzy Stachurski Drooa. Komentarze poetyckie, Gd<.111sk ZK-P. 
Mirosław Steccwicz Listonosz na śniegu, WL. 

* Bibliografiq opracował zespól Bibliotecznego O~rodka Informacji przy wnP 
\V Gdaósku w składzie: Tomasz Bedyirnki, Mirosława Mossakowska, Teresa H,1dzi
szewska. 
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Andrzej Twerdochlib O naiwności zacofaniu. Wybór felietonów i listów, 
Gdailsk KAW. 
Władysław Zawistowski (pseud. Witold Biengo) Bardzo długi czerwiec, WM; Jak 
pory roku grają w berka, Gdańsk KA W. 
Bruno Zwarra Wspomnienia gdańskiego bówki, WM. 
Andrzej Żurowski Ilebanowski. Monografia artystyczna, WAiF. 
Zbigniew Żakiewicz Opowie.ki z Hajkolanclii, wyd. 2, Gdnr\sk KA W. 

Udział w publikad.lch zbiorowych: 
Cudowny bijak. Bajki liulou .. 'e wspóiczefoie pisane. Wybór, wstęp i oprac. Mi
chał Lesiow, LSW (rn.in. Józef Ceynowa, Alojzy Nagel, Antoni Pit:.'per). 
L'in Jahrlwnclert peht zu E,ule, Frankfurt/Mnin: Suhrkamp (m.in. Bolesław Fac). 
Europiiische neueu11u11oer1 in Lyrik 1rnd Prosa, Giittingcn: Davids Drucke (m.in. 
Bolcsła w Fac). 
Grass: Punkty wicL:ellia. Red. i wybt'>r Mari„1 .Janion, Wacław Maksymowicz, 
Stanisław Rosiek, Warszawa „IIybrydy'' (m.in. Stefan Chwin, Andrzt>j Dornbk, 
~t;rni~bw Esdl'n-Tl'lll[)Ski, Bolesław Fac, W:icł;n\' M:iksyrnowicz, SLulisb,v Ho
stck) . 
.Tacek Kajtoch Jk-:: tej miłości nie mo:::ncz żyć. Antologia, Warszawa KAW (m.in. 
·\.ndrzej K. Waśkiewicz). 
Osoby. Wybór, oprnc. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek, WM (m.in. Stefan 
Chwin, Małgorzata Czcrmifr,ka, Zbigniew Majchrowski, Wacław lvfaksymov-;icz, 
Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek, Zbigniew Żakiewicz). ~ 
Piaśnica. Poezje i fragmenty prozy w wyborze Wojciecha Kiedrowskiego i z p,)
slo\'-:iem Tadeusza Bolduana, wyd. 2, poszerz., Gdailsk ZK-P (m.in. Lech Bąd
kowski, Alojzy Nagel, Augustyn Ncc.:cl, Jan Piepka, Edmund Puzdrowski). 
l'owroty na wielki okręt. Wsponll!ienia i opowiadania lud,::i mor.:a. Wybór i 
oprac.:. Ryszard Dżama.n, Jerzy Mazurczyk, WM (m.in. Andrzej Perepeczko). 
J>r::rdstawiamy humor poLc,ki. Pory roku. Wyboru dokonał Jerzy Wittlin, WAiF 
(m.in. Jerzy Afanasjew). 
W stronę wiers.::a. Interpretacje poezji najnows::ej. Red., ,vstęp i oprac. Lud
\Vika Topp, l\IA W (m.in. Włodzimierz Cegłowski, Stefan Chwin, Anna Czekano
wicz, Stanisław Esden-Tempski, Zbigniew .Joachimiak, Aleksander Jurewicz, Zbi
gniew Majchrowski, Aldona Mrozo,vska, Antoni Puwlak, Stanisław Rosiek, Ta
deusz Skutnik, Ludwika Topp, Wladysluw Zawistowski). 

Prz<'klady: 
Ian Watt, Conrad w wieku dziewięt,wstym. Tł. Maria Boduszyńska-Borowiko
\va, WM. 
Na clals:ym skrajtl mor.::a . • 1ntolo9ia poezji s.::wecl.:kiej. Tł. m.in. Bolesław Fac, 
\VM; 
Grass, Punkt wicl:::enia. Tł. m.in. Bolesław Fac, Warsznwa „Hybrydy". 

Twórczość dra ma turg itzna: 
Lucyna Legut l'laneta I.Jajka, Scen.1 Kameralna Teatru „Wybrzeże'', Sopot. 
Halina Słojewska Gloria victis, Teatr „Wybrzeże'' Gdailsk. 
Władysław Z,nvistowski \"lysocki, Teatr Współczesny, Szczecin. 

Scenarius·tc: 
Waldemar Chylir'iski Vie przvee - recital Hanny Banaszak (sceuariusz TV); 
Ameryka, ,\ meryka - zespół „Kaczki z Nowej Paczki" (scenariusz estrndowy). 
Sławomir SiPI'l'Cki (wsp{,JniP z f\1wl<·rn Pitcrq) S-:kotullrn z llonghongu (scena
riusz t'ilmowy). 

'.lu - fld:lń~a:.l Hocznik Y.11lt11rrilny 
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Twórczość radiowa: 
Kazimierz Radowicz: Wygnańcy; Nowe nadzieje (z cyklu Epilog Listopada). 

Nagrody: 
Stanisław Gostkowski - nagroda „Pierścienia" za całokształt twórczości poetyc-
kiej w konkursie o nagrodę „Czerwonej Róży". 
Stanisław Janke - II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim na wienz 
o tematyce marynistycznej (klub „Rudy Kot"); II nagroda w konkursie poetyc
kim na temat miasta Władysławowa (MDK Władysławowo). 
Eugeniusz Kupper - nagroda „Wiatru od morza" w konkursie o nagrodę „Czer
wonej Róży'' dla twórcy młodego pokolenia. 
Roman Landowski - I nagroda w konkursie Krajowej Agencji Wydawniczej 
na pow ~ć o polskiej lewicy z okazji 100. rocznicy polskiego ruchu rewolucyj
nego za powieść Wyrok u wszystkich świętych. 
Ewd Mazur - nagroda ,, ·Jeleryny" w konkursie o nagrodę „Czerwonej Róży" 

za .najleps,:,y debiut roku - tomik poetycki Nikt nie chciał ponosić odpowiedziai

ności. 
Jan Piepka - nagroda Prezesa RSW „Prasa-Książka-Ruch" za działalność lite
racką i artystyczną w klubach „Ruch". 
Jerzy Stachurski - III nagroda w konkursie „Strofy dla miasta Tczewa" za 
utwór Przypowieść. 
Andrzej Krzysztof Waśkiewicz - wyróżnienie w dziedzinie eseistyki przez Radę 
Funduszu Literatury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. 
Władysław Zawistowski - nagroda autorska III st. na Festiwalu Polskich Sztuk 
Współczesnych we Wrocławiu za dramat Wysocki. 
Andrzej Żurowski - nagroda Wojewody Gdańskiego; nagroda tygodnika „Fakty" 
za wybitne osiągnięcia w krytyce teatralnej; nagroda im. E. Csató za publikacje 
wydane w latach 1982-1984 odznaczające się wysokimi wartościami poznaw
czymi i literackimi oraz wykazujące związek ze współczesnym życiem teatral
nym. 

1985 

STYCZEŃ 

LUTY 
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16 W klubie „Pax" w Gdańsku spotkanie z Cezarym Chlebowskim, auto
rem książki Wachlarz. 

24 W D0mu Kultury im. S. Przybyszewskiej na Morenie w ramach tra
dycyjnych Spotkań Czwartkowych - wieczór literacki Ośrodka Gdai1-
skiego Korespondencyjnego Koła Młodych Pisarzy im. R. Milczewskie
go-Bruno. 

27 W klubie studentów UG ,,Łajba" w Sopocie III Otwarte Spotkania 
z Poezją. Odbył się wieczór autorski Stanisława Gostkowskiego, III 
Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza o „Kolo Ratunkowe Łajby", re
cital poezji śpiewanej. 

31 W GTPS kolejna Biesiada poetycka - wieczór autorski Andrzeja Grzy
ba. 

23 8. numer bydgoskich „Faktów" opublikował utwory poetyckie „Grupy 
Gdańskiej", w skład której wchodzą: Ludwik F. Czech, Zdzisław A. Ma
linowski, Ariana M. Nagórska, Jarosław Seidel, Artur Tomaszewski, 
Dariusz Wasielewski, Jacek T. Zieliński, Jacek Zakrocki. 



MARZEC 
6 W KMPiK w Sopocie spotkanie z Mirosławem Stecewiczem. 

7-8 Staraniem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Fińskiej w Gdańsku i w Kar

tuzach odbyły się imprezy z okazji Roku Kalevali. Prelekcje ilustrowane 

przeźroczami i muzyką wygłosili go~cie z Uniwersytetu Tampere: Matti 

Suojancn i Paivikki Suonanen. 
IG Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza w Gdar'lsku zorganizowało 

w UG odczyt Romana Zimanda z IBL PAN w Warszawie o Dzienni

kach S. Żeromskiego. 
20 Na Wydziale Humanistycznym UG odbyło się spotkanie z wybitnymi 

pisarzami amerykańskimi - Williamem Styronem i Kurtem Vonne

gutem. 
25 z okazji 80-lecia urodzin Karola O. Borchardta wizytG jubilatowi zło

żyli sekretarz KW PZPR Anna Szałach i przedstawiciel Wydziału Kul

tury KC PZPR Stanisław Stanclik, wręczając mu list od Wojciecha 

Jaruzelskiego. Gratulacje i życzenia przesłał również minister kultury 

i sztuki Kazimierz Żygulski. Jubilata odwiedzili również wicewojewoda 

Łukasz Balcer i Jacek Kotlica, przedstawiciel ZLP. K.O. Borchardt 

został udekorowany Medalem 40-lecia PRL przyznanym mu przez Radę 

Pari.stwa. 
26 W- ksiqgarni przy ul. Miszewskiego we Wrzeszczu spotkanie z Kazimie

rzem Radowiczem, który podpisywał swoją książkę dla dzieci Zadanie 

domowe. 0 

KWIECIEŃ 

MAJ 

20• 

W klubie „Lajba" odbyły siq V Otwarte Spotkania z Poezją wieczór 

autorski Stanisława Filipowicza, recitale poezji śpiewanej. I .nagrodę 

w V Turnieju Jednego Wiersza otrzymała Aneta Zembrzuska. 

n Na Wydziale Humanistycznym UG odbył siq odczyt zorganizowany 

przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Egon Naganowski 

z Poznania mówił o awangardowej literaturze XX wicku. 

20 W UG kolejny odczyt - .Jacka Balucha z Krakowa: Jaroslav Seifert -

laureat 11aorody Nobla . 

22 W ramach Dni Kultury Radzieckiej w Polsce w Sali Morskiej Ratusza 

Głównego Miasta otwarta została wystawa wydawnictw „Mieżdunarod

noj K,nigi" (ok. tysi,1ca tytułów). 

23 W KMPiK przy ul. Ogarnej wieczór poświęcony twórczości Edwarda 

Stachury z udziałem bratanka pisarza Jerzego Stachury i Krzysztofa 

K. Stolza. 

26 W Muzeum Narodowym w Gda1i.sku prezentacja pamiątek po A. Mic

kiewiczu znajdujqcych się w polskich muzeach, głównie Muzeum Lite

ratury w Warszawie i l'vluzeum im. Mickiewicza w Śmiełowie. Kolejne 

spotkanie z tego cyklu 8 VI. 

27 W Binle j Sali Ratuszu Głównego Miasta Muzeum Narodowe w Gdar'l.sku 

zorganizuwnlo wieczór sienkiewiczowski z udziałem Barbary Wacho

wicz, Marii Sienkiewicz - wnuczki pisarza i Ignacego Mosia - dy

rektora Muzeum Literackiego II. Sienkiewicza w Poznaniu. 

Rozstrzygni~to konkurs literacki na poezjq, krótkie formy prozatorskie 

i sztukę sceniczną w dialekcie kaszubskim lub gwarze kociewskiej. 

Jury pod przewodnictwem Jana Drzeżdżona przynało I nagrodę Janowi 

Walkuszowi. Trzy II nngrody otrzymali: Zbigniew Talewski, Jerzy Ły-
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sek, Wanda Szefke. Cztery wyróżnienia otrzymali: Maria Pajqkowska, 

Ryszard Wenta, Antoni Pieper i Stefan Fikus. W dziedzinie prozy -

sześć wyróżnicit: Augustyn Dominik (dwukrotnie), Bogusław Labudda, 

Ryszard Lando,vski, Urszula Mc1czka i Zbigniew Talewski. 

W dziedzinie sztuk scenicznych Ir nagrodę otrzymała Jaromira Labbud

da, III - Stanisław Janke, cztery równorzqdne v-.·yróżnienia: Józef Cey

nowa, Stefan Fikus, Maria Pajc1kowska, Jun Szutcnbc'rg. 

6 Inauguracja w Trójmieście XXX1X Dni Kultury, Oświaty, Ksi4żki i 

Prasy w filii nr l MBP w Gdyni-Obłużu, obchodzqcej 40-lecie i:.,tnie

nia. 50 lat temu powstaln Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, jej 

założyciel i wieloletni dyr(:ktor Kazimierz Tym<'cki zostc1ł udC'lrnrow,111y 

Medalem 40-lecia PRL. 
Spotkania autorskie Mirosława Stccewicza w Szkole Podstawowej nr G7, 

Kazimierza Radowicza w Gdai1skim Dornu N,1uczycil'la. W KMPiK przy 

Długim Targu w ramach Forum Morskiego spotk,u1ie z P.dmu11rl<-rn 

Kosiarzl'm i WaclawC'm Odyr'icem. 

7 vV KMPiK w Gdyni spotkanie ze Stanislaw<1 C<'ll'nikie\vicz, w Sopo-

cie - z Tiegim-1 Witkowskq, w MDK w Rurni z lzabell„1 Trojanowsk~l

W Bursie Szkolnictwa Zawodowego we Wrzeszczu Wieczór Muzyki i 

Poezji z udziałem Jerze go Stachury i Krzysztofa K. Stolza. 

8 Spotkanie autorskie Stanisława Zuluskiego w Szkole Podstawo\Vl'j nr 5·~ 

we Wrzeszczu. 
9 W KMPiK w Gdyni spotkanie z Edwardem Ohcrtyhskim. 

10 Spotkania autorskie Mirosława Stece\vicza w filii nr 7 MBP w Gdyni, 

Jana P. Grabowskiego w ODK „Kolejarz" w Oliwie. W filii nr 18 

MBP w Gdyni pogadank<; Oni ocleszli w ciefi wygłosiła Eugenia Ko

chanowska. 

11 W Towarzyst\vie Literackim irn. A. Mickiewicza w UG odczyt An

drzeja Bukov„skiego Marynistyka na progu ..JO-lecia. 

11-19 W Gdańskim Towarzystwie N<lukowym wystawa dziech;cej ksi~ż!;:i 

francuskiej. 

l l Spotkanie autor~kie .Jana Picpki w Szkole PodsUnvowej nr 43 na Za
pie. 

13 Spotkania autorskie Kazimierza RudO\vicza w I LO w Gdańsku, Sła

womira Sicreckiego w Szkole Podstawowej nr 25 na Przymorzu. 

16 W Klubie „Pax" w Gdańsku spotkanie z pracownikami Instytutu Wy
dawniczego PAX. 

Spotkania autorskie Sławomira Siereckiego w Zespole Szkół Budowla

nych na Przymorzu, Wojciecha Witkov.'skiego w Szkole Podstawowej 

nr 50 w Gdańsku, Mirosława Stecewicza w Państwowym Pogotowiu 
Opiekuńczym we Wrzeszczu. 

W KMPiK w Gdyni Eugenia Kochanowska wygłosiła pogadankę Słowo 
walczące. 

W MBP w Sopocie spotkanie z Edwardem Obertyńskim. 

17 W Pałacu Młodzieży w Gdańsku spotkanie ze Stanisławem Gostko\,;,·
skim. 

21 Y-5YI W Ratuszu Głównego Miasta wystawa Dorobek gdańskich edytorów 

w 40-leciu PRL. 

~ł08 

Spotkania autorskie Lesława Furmagi w VI LO w Gdańsku, Andrzcj;1 

Grzyba w filii nr 22 WiMBP w Gdahsku, Aleksandra Minkowskil'g'J 

w KMPiK przy ul. Ogarnej, w I LO \V Sopocie oraz w filii nr 14 

WiMnJ> w nt1ai1sku. 



23 
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Spotkanie autorskie Wojciecha Witkovn,kicgo w filii nr 10 WBP w 
Gdyni. 
Spotkania autorskie Aleksandra Minkowskiego w filiach nr 22 i 31 

WPB v,' Gda11.sku, filii nr 3 MBP w Gdyni, Andrzeja Żurowskiego 

w filii nr 9 WBP na Przymorzu i w Zespole Szkól Łączno.ści w Gdaó.

sku. 
W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury odbył się wieczór literacki po
świc;cor.y GO. rocznicy urodzin M. Szołochowa. 
Spotkania autorskie Lesława Furmagi w filii nr 7 MBP w Sopocie, 
Romana La:1dowskiego w Szkole Podst,nvowej nr 57 w Gdaósku, An
drzeja K. \Va~kiewicza w Zespole Szkół Metalowych w Gdaó.sku. 
Spotkanie autorskie Lesława Furmagi w Domu Stcczniowca nr 2 we 
Wrzeszczu, w filii nr 2 MBP w Sopocie - prelekcja Eugenii Kochanow
skiej Dorobek pisarzy Wybrzeża w 40-leciu. 

Spotkanie Lesława Fur,11agi w Domu Stoczniowca nr 1. 

W klubie ,.Lajba" Vl Otwurte Spotkania z Poezją N;.igrodq w Tur
nieju .Jednego Wiersza otrzyrnala Joanna Jarzymowska. 
S!Yltkania autorskie Jana Picpki w Szkole Podstawowej nr 71 w Gda1'i
sku, Mirosława Stcccwicza w filii nr 22 WDP w Gdai1sku. 
W DK na Morenie i w KSW „Żak'' VI Gda11skie Dni Poezji „Liryka". 
W Konkursie .Jed1wgo \Vicrsza „Poh1ki'' I nagrodq otrzymał Arbr 
Tomaszewski, wyróżnienia: I - Aleksander Bielend:1 i Dariusz \Vi.J.sk
lev.;ski, II - Michał F'. Lisiecki i ,Jan Kor:-;ak. Otwnrto wystawę pasteli 
Mil'czyslaw,1 Czychowskicgo, odbyło sic; spotk.a11ic z 1\11drzc:icm K. W,1~;

kiewiczcm, wi('czór autorski Zbigi:icwa .Joachimiaka i Tt1dcusza Mocar
skic~n1 sp:ltk,rnie z laurcntami „Czerwo:iej Róży" Zbigniewem Jerzyną 
i Dal'iusz('m T. L<'hindc1, wieczór po,,,zji Edwarda Stac'rnry w wykonam.u 
Jerzego Stachury. 
W filii nr 1 l\1EP w Sopocie prelekcja Eugenii Koch-1110\vskiej Dorobek. 
p;rnrzy "\,Vybrzeża w 4()-leciu Polski Luclowej. 

CL.EHWIEC 
3 W GTPS w ramach cyklu „Literaci o literaturze'' wi~czór autorski Pio

tra Entlarza z udzinlem Mieczysława Czychowskiego. 

1 

W l!G odbył się odczyt Zofii Głombiowskiej na temat problemów pet
rarkizmu w twórczości J. Kochanowskiego. 

W KMPiK w Sopocie spotkanie na temat literatury węgierskiej z re
dakturc'm Tadeuszem Olsza11skim. 

10-~0 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta wystawa ksi:1żki czeskiej i sło
wackiej w rumc1ch Dni Kultury Czechoslowc1ckiej. 

27 W Klubie Pis„1rzc1 przy ZLP w Gdańsku spotkanie autorskie Andrzeja 
Grzyba. 

LIPJEC 

Przy Gdańskim Oddziale Akademickiego Biura Kultury i Sztuki „Alma
-Art" ruzpoczqł działalność rnklad wydawniczy. Jako pierwszy został 

przygotowany do druku tom prozy Jerzego Stachury Mleczne bary. 

2 W Robotniczym Stowarzyszeniu Kultury „Ster" wieczór autorski An
drzeja Grzyb<.1 i Krzysztofa Kuczkowskiego. 

W Klubie Literackim „Poboki'' działającym w DK na Morenie odbył 
siG \Viecz(lr autorski Juroslawa Seidela. 

5 W KMPiK w S1>pocie wieczór autorski Ryszarda Lassoty. 
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11 W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej spotkanie z Lucyną Legut. 
15 W DK na Morenie spotkanie z Andrzejem Krzeptowskim, autorem pro

zy science fiction. 
17-18 W KMPiK w Gdyni i Gda11sku spotkania autorskie Ryszarda Lassoty. 

26 W KMPiK w Sopocie spotkanie autorskie ze Stanislawcl Fleszarową

-Muskat. 

SIERPIEŃ 

WRZESIEŃ 

Przy Szkole Podstawowej nr 29 im. S. Żeromskiego w Gdyni-Leszczyn
kach powstała z inicjatywy PTTK w Gdahsku Izba Pamiqci St~:ana 
Żeromskiego. 
W DK na Morenie wystawa prac do tekstów b'1jPk Mirosława Stece
wicza Na wyspie Umpli-Tumpli (ilustracje wykonane przez plastyków 
zawodowych oraz rysunki dzieci). 

20-21 Odbyły siq XV Kaszubsko-Pomorskie Spotkania Wdzydzkie. Referaty 
wygłosili Stanisław Pestka Obraz Pomorza w literaturze pięknej i .Jerzy 
Samp Nurt regionalny w literaturze clla rnlodego odbiorcy. 

24 W Domu Kultury na Morenie wieczór autorski Eugeniusza Kuppera. 
26 W Domu Kultury na Morenie spotkanie Gda11skiego Ośrodka Literac

kiego im. R. Milczewskiego-Bruno. 

P AŻDZIERNIK 

310 

Roman Ciesielski z Pruszcza Gd. zdobył III miejsce w ogólnopolskim 
konkursie na wiersz o tematyce marynistycznej zorganizowanym przez 
GKK „Rudy Kot". 

3 W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury wieczór literacki poświqcony ży
ciu i twórczości S('rgiusza Jesienina z okazji 90. rocznicy urodzin. 

16 Podczas inauguracji Roku Kulturalnego 19;J:5/8G w Ratuszu Staromiej
skim otwarcie XVI Dekady Pisarzy Wybrzeża. Odbył siq koncert słow
no-muzyczny poświęcony pamięci pienvszcgo prezesa Gdat'lskicgo Od
działu ZLP, utworzonego 40 lat temu, Edv.:ina .Jqdrkicwicz::1 ,v wyko
naniu Eugenii Kochanowskiej, Wiesławy Kosmalskiej, Stanisława Racz
kowskiego oraz Andrzeja Wawrykowa (fortepian). 
W Sali Tradycji Gdańskiej Stoczni Remontowej otwarto wystawę ok. 
300 książek zorganizowaną przez PP „Dom Książki" Wydawcy i księ

garze - pracownikom Gdańskiej Stoczni Remontowej. Udział w ekspo
zycji wziqły: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwa Prze
mysłu Maszy,nowego „Wema", ,,Arkady", \Viedza Powszechna, Wydaw
nictwo MON, PWN. 

11 Z okazji XVI Dekady Pisarzy Wybrzeża odbyły si~ nastc,:p•1j:-1ce spot
kania autorskie: z Lesławem Furmagą ,v filii WBP nr 6 na Zaspie, 
z Andrzejem K. Waśkiewiczem w II LO w Sopocie, z Jackiem Kotlicą 
w Szkole Podstawowej nr 50 w Gda1·1sku, z Romanem Landowskim 
w Domu Kultury na Morenie, z Mirosławem Stecewiczem w filii MBP 
nr 18 w Gdyni. 

18 Spotkania autorskie Stanisława Załuskiego w filii nr :3 MBP w Gdyni, 
Lesława Furmagi w filii MBP nr 5 w Sopocie, Mirosława Stccewicza 
w filii MBP nr 15 w Gdyni, Andrzeja Żurowskiego w MBP w Gdy.ni, 
Kazimierza Radowicza w II LO w Sopocie, z Mieczysławem Czychov.,:_ 
skim, Andrzejem Grzybem i Krzysztofem Kuczkowskim w GOK w 



Trąbkach Wielkich, z Andrzejem Grzybem i Romanem Landowskim 

w GOK w Zblewie. 
W GOK w Przywidzu odbył się koncert poświęcony twórczości Edwina 
Jędrkiewicza oraz spotkanie z Krzysztofem Agatą, Krzysztofem Stolz
-Polańskim, Krzysztofem Kuczkowskim i Stanisławem Gostkowskim. 

21 Spotkania autorskie Andrzeja żurowskiegn w I LO w Gdańsku i Klu
hie Muzycznym przy ul. Ogarnej, Kazimierza Radowicza w VI LO w 
Gdańsku i Policealnym Studium Księgarskim w Sopocie, Stanisława 

Gostkowskiego w Klubie „Rudy Kot", Eugenii Kochanowskiej w Szkole 
Podstawowej nr 67 w Gdańsku, Jana Piepki w filii WBP nr 22 w Gda1i.

sku. 
24 Spotkania autorskie Stanisława Filipowicza w ZSZ Gdańskiej Stoczni 

Remontowej i w Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku, Lesława Fur
magi w Szkole Podstawowej nr 67 w Gdańsku i w nr 44 na Przymo
rzu, Mirosława Stecewicza w filii nr 1 MBP w Gdyni, Jacka Kotlicy 
w filii MBP nr 7 w Sopocie, Mieczysława Czychowskiego w filii nr 31 
MBP w Gdańsku, Ireny Przewłockiej w filii nr 6 MBP w Sopocie, 

Sławomira Siereckiego w Domu Dziecka w Kartuzach. 
W MBP w Gdyni odbył siQ koncert poświęcony Edwinowi Jędrkiewi

czowi. 
25 Spotkania autorskie Andrzeja żurows1dego w Klubie Muzycznym przy 

ul. Ogarnej, Andrzeja K. Waśkiewicza i Jana P. Gratowskiego w III LO 
w Gdyni, Lesława Furmagi w filii MBP we Wrzeszczu~ Jerzego Sta

churskiego w, VIII LO w Gdańsku. 
Na trasę Liniewo-Lipusz-Przywidz wyjechał biblio~us. W wyjeździe 

uczestniczyła Regina Witkowska. 
W GTPS uroczyste zakończenie XVI Dekady Pisarzy Wybrzeża. 

25-27 W Wieżycy odbyło się seminarium poświęcone literaturze kaszubskiej 
i jej recytacji. 

27 W klubie ,,Łajba" w Sopocie VII Otwarte Spotkania z Poezją. Reci
tale poezji śpiewanej, Turniej Jednego Wiersza o „Koło Ratunkowe 
Łajby". 

28-29 W Domu Kultury nc-1 Morenie II ogólnopolska sesja Zycie i twórczo§,~ 
Stanisławy Przybyszewskiej. Odczyty wygłosili Tomasz Lewandowski 
z Poznania, Jerzy Tuszewski z PR w Warszawie, Jan Tuczyński z Uni
wersytetu Gdańskiego, Julia Zicgenhierte. Wystąpili aktorzy Wanda 
Neumann i Wiesław Nowicki, prezentując program wg listów Przyby
szewskiej Pragnę druku i sceny barclziej niż zbawienia duszy. 

LISTOPAD 
Emisja w I programie TV serialu Pan na żuławach, którego autorem 
scenariusza jest Andrzej Twerdochlib. 

5 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta spotkanie z poetą bułgarskim 
Pawłem Matewem. Jego poezje recytowali ,Jan Sicrndzi11ski i Zbigniew 
Olszewski. 

7 W Klubie Pisarza spotkanie z prozaikiem Włodzimierzem Antkowiakiem. 
16 W Elbląskim Ośrodku Teatralnym wernisaż bajkowy Na wyspie Umpli-· 

-Tumpli Mirosława Stecewicza. 
20 Z okazji Dni Książki „Czło\viek-Świat-Polityka" wystawa książki spo

łeczno-politycznej w „Domu Książki" przy ul. Miszewskiego. 
23-21 Muzeum Historii Miasta Gdańska i PTTK zorganizowały seminarium 

krajoznawcze $ladami Wincentego Pola w JO-lecie Izby Pamięci poe:y 
w Sobieszewie. 
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21 W klubie „Łajba" w Sopocie VIII Otwc:u·te Spotkania z Poezją. Spot 

kanie autorskie Włodzimierza Antkowiaka i Turniej .Jednl:go Wiersze. 

o „Kolo Ratunkowe Łajby". 
27 \V Szkole Podstawowej nr 29 im. S. Żeromskiego w Gdyni-Leszczyn

kach otwarcie Izby Pamiqci S. Żeromskiego i seminarium zorganizow:1-
ne przez KornisjG Krajoznawczą ZW PTTK. Czesław Skonka wyglo:,il 
odczyt ślaclami S. Zeromskil'go w Gdyni i Ha Pomorzu Grlafrskim. 

29 W KSW ,,Żak" rozstrzygniqcie XXVI Turnieju Poezji Społecznic Za
angażowanej o nagrodę ,,Czerwonej Róży" . .Jury pod przewodnictwem 
Krzysztofa Pysiaka z 523 zesta\vów nagrodG „Czcrv.,ronej Róży" przy

znało utworom Mariusza Baryły z Piotrkowa Trybunalskiego. Wyróż 

nienia I st. przyznano Mirosławowi Bochenkowi z Bielska Białej rn 
wiersz Twierdza i Grzegorzovv·i l'vforii Pozimce z Inowrocławia za wiersz 

Ikona z Dostojewskim. Wyróżnienia II st. przyznano Stefanowi Rusino
wi z Konina za wiersz Fotel rzymski, Markowi Kołodziejskiemu z:1 

wiersz List i Waldemarowi Żelaznemu za poemat Niewiaruuoclne. Wy
różnienia III st. otrzymali Artur Tomaszev.rski i Waldemar J. Gai11ski. 

NagrodG „Peleryny" za najciekawszy debiut poetycki otr;,,ymał Woj
ciech GawlO\vski (tomik Zrni,enna losowa). ,,Pierścienia" - za całoksztait 

twórczości poetyckiej Wojciech K,nvi11ski, ,,Pióra" - :w działalność kry

tyczną Leszek Żuli11ski, ,,Pegaza" - za twórczość przekładov,1 ,1 Bqgrian 

Zadura, ,,Kogi" - za upowszechnianie poezji .Jerzy Suchanek z Phvnicy 
Literackiej „Remedium" w Sosnowcu. Nagrody „Wiatr od morza" za 

działalność kulturaln,1 na Wybrzeżu nic przyznano. 

GRUDZIEŃ 

Wydawnictwo „Ossolineum" rozpocz~lo cykl spotkat'l autor;,kich „Ksiqż
ka z autografem" w ksiGgarni przy ul. Łagiewniki. 4 XII odbyło si!; 
pierwsze spotkanie z Kazimierzem Orzechowskim, autorem antologii 
aforyzmów Żqdlo i miód mqclrości. 

7 \V Gd;11\skim T(lwarzystwi<· N;1uknwyn1 ndhył sic; wi1•('z1\r l«1s7,11llsl·:i 

znrganizow,111y prz!'?. Zrz<·s1.!'11ic f..:;1sz11l>slrn--l 101n()rskiP. l1yszc1rdo\Vi l,;111-

dowskicmu wn;czono 11agrodt; ufu11do\\';_ltl,l przez Horn;111a \Vrc'1bl<'w

skiego z Warsz:nvy dla poczc1tk.uj,1cego twórcy literatury kaszubskiej. 

\V 198j roku ukazały sit; książki nasi<:PU.i,\cych auior<',w: 
Alina Afanasjew Księżycowe sny, \vyd. 2, Gdańsk KA W. 

Jerzy Afanasjew Lustro porosłe nichem, WL; Helief, WL; Obecno.~ć, WM. 
Karol Olgierd Borchardt Szaman morski, WM. 

Józef Ceynowa Dobro zwycięża. Legendy z Kaswb J>omor:::a. Przekład z kaszub-
skiego Izabella Trojanowska, Gda11sk ZK-P. 
Waldemar Chyliński Zaproszenie do snu, WM. 

Anna Czekanowicz Najszc:zers:::e kłamstwo, ,,Pomorze". 

Mieczysław Czychowski Powroty, OstrolGka, Klub Literacki „Narew"; Wiersze wy
brane. Wybór i wstGP Kazimierz Nowosielski, WM. 

Stanisław Dejczer Strach, WM. 
Jan Drzeżdżon Kraina Patalonków, wyd. 2, MA W. 

Paweł Dzianisz Trzy zielone str::aly, Gdańsk ZK-P. 

Dariusz Filar Jeszcze jedna podróż Guliwera. Nieostrość, ,,Nasza KsiGgarnia". 

Stanisława Fleszarowa-Muskat Czarny warkocz, ,,Glob"; Przerwa na życie, wyd. 4, 
WM. 

Maryla Hempowicz Dzielny statek, MW. 

Stanisław Janke Zużonka jak mrzónka. Kołysanka z marzeń, Gdańsk ZK-P. 
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Zbignie,v Jankowski Poezje wybrane. Wybór i wstGP autora, LSW. 
Bernard Janowicz Dajki kociewskie, wyd. 3, Gda11sk ZK-P. 
Edmund Kosiarz Bałtyk w ogniu, \\'yd. 2, Wl'vI. 
Jacek Kotlica Zwierzenia pani Res, WM. 
Aleksander Labuda (pseud. Guczów Mack) Pieśniarz z zienii .iezior O Wincentym 

Hogaii z Wiela, ,vyd. 2, Gdańsk ZK-P. 
Roman Landowski Wyrok IL wszystkich świętych, Katowice KAW. 
Krysty:la Lars Chirurgia mistyczna, ,,Pomorze". 
Augustyn Necel Krwawy sztorm, wyd. 3. WM. 
Antoni Pawlak Wiersze. ,,Pojezierze". 
Antoni Pieper Opowieści helskie. LSW. 
Sławomir Sierecki Dalej tylko ciem;ość, WM. 
,Janina Soszyńska Osacza mnie niewiaclom.e, WM. 
Jerzy Stachurski Gwia::clki, Gdaósk KA W. 
Mirosław Stecewicz Drooa jeclner;o czlou.-'ieka, WM; Na wyspie Umµli-Tum.pli. t. I, 

Gdańsk KAW. 
Zbigniew Szyma11ski Opowieści uclaiiskich zeoarów, Gdaósk KA W. 
Andrzej Twcrdochlib Jazda okrężna, ,,Iskry". 
Andrzej Waśkiewicz Ruch literacki młodych. Instytłlcje i strul;:tnrn, KIW. 
Wojciech Witkowski Zcr;nanic przedmieścia, WM. 
Mieczysław Wojtasik Jeśli pytas:: naprawdę, WM. 
Andrzej Wydmiński Witek poszukiwaczem. skarbów, Gdat'1sk KA W. 
Brunon Zwarra 1'Vspomnicnia yda/1.sldcuo bówki, t. 2, WM. 

{,dział w µublikac.iaeh zbiorowyl'h: 
Literatura polska. Przewocl11 ik encuklopc<lyczny, PWN (m.ill .. J ózcf Bach<irz, An
drzej Bukowski, Kazimierz Chruścióski, Małgorzata Czermii'lska, J,m Drzcżdżon. 

Edmund Rabowicz). 
Łódzka Wiosna Poetów 1980-1983, PAX (m.in. Stanisław Filipowicz). 
Opowieść o trwaniu Kaszub. Wybór, układ i posłowie Edmund Szczesiak, Gda11sk 
ZK-P (m.i11. Fr:111cisz('k F'<'lliko\\':-:ki, Stanisław .J;rnkt>, SLn1islaw P('slk;1, lz;ilwl1;1 
Tn,j;111owsk;1). 

l'oczja rodnej 11WW!J. Opraccrn:a11ic .Jerzy Samp. (;dai'lsk ZK-P (111.ill. Józef Ccy110-

wa, Stanisław Janke, Aleksander Labuda, Jaromira Labudda, Krystyna Muza, 
Alojzy Nagel, Zygmunt Narski, Stanisław Pestka (pseud. Jan Zbrzyca), Jan Romp
ski, Franciszek Sqdzicki, Jerzy Stachurski, Jan Trepczyk, Jan Walkusz). 
Polskie pytania o Grassa. Pod red. Marii Janion, przy współpracy Andrzeja Wójt
kiewicza, Warszawa ZSP CKS UW „Hybrydy" (m.in. Bolesław Fac). 
Strofy o porach roku. Antologia. Wybór, opracowanie, posłowie Ryszard Matu
szewski, ,,Iskry" (m.in. Franciszek Fenikowski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz). 
,,Studio'', t. 7. Red. nacz. Stanisław Piskor, ,,Slqsk" (m.in. Andrzej Krzysztof Waś
kiewicz). 
Trójkąt Bcrmuclzki Giintera Grassa. Pod n•d. Marii .Janion i Wacła,v"sl Maksymo
wicza, Warszawa ZSP CKS UW „Hybrydy" (m.in. Włodzimierz Cegłowski, Stefan 
Chwin, Małgorzata Czermińska, Bolesław Fac, Zbigniew Majchrowski, Wacław Ma
bymowicz). 
Urodzony w Gclaiisku Gii.ntcr Grass. Pod red. Marii .Janion i Wacław .. 1 Maksymo
wicza, Warszawa ZSP CKS UW „Hybrydy'' (m.in. Wacław Maksymowicz). 
,,Wiązania" nr 1, Gdańsk. środowiska Twórcze Wybrzeża [b.w.] (m.in. Teresa F,~
rcnc, Zbigniew Jankowski, Kazimierz Nowosielski, Bożena Ptak, Zbigniew Żakie

wicz). 
W tej jedynej chwili. Wiersze poetów Wybrzeża, Gdańsk [b.,v.] (m.in. Jerzy Afana
sjew, Marek Bieiikowski, Selim Chazbijewicz, Stanislmv Dąbrowski, Andrzej Dor-

313 



niak, Stanisław Esdcn-Tcmpski, Tcrc~a Ferenc, Jarosław Irzykowski, Stanisław 

Janke, Zbigniew Jankowski, Aleksander Jurewicz, Piotr Kotow, Krystyna Lars, 
Ładysław Milanccj, Kazimierz Nowosielski, Bożena Ptak, Edmund Puzdrowski, Ja
nina Soszyńska, Zbigniew Szymaó.ski, Milena Wieczorek). 
Zaklęta Stcuna. Bajki kaszub,)kie. Wybór tekstów, oprac. i adaptacja literacka, 
przekład z kaszubskiego, przedmowa, posłowi\.! oraz opr:1c. graf. Jerzy Samp, Gdańsk 

ZK-P. 

Przekłady: 

GUnter Grass Pa1i Ktclwt i inne wiersze. Tl. m.in. Bolesław Fac, Warszawa ZSP 
CKS UW „Hybrydy". 
Trójkąt Bermudzki Guntera Grassa. Pod red. Marii Janion i Wacława Maksymo
wicza. Tł. m.in. Wacłav.' Maksymowicz, Warszawa ZSP CKS UW „Hybrydy". 

Twórczość dramaturgiczna: 
\Vladysław Zmvistowski Wysocki, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie; Teatr 
Nowy \V Poznaniu. 

Scenariusze: 
Kazimierz Radowicz Nad Niemnem (scenariusz filmu, reż. Zbigniew Kuźmi11.ski). 

Andrzej Twerdochllb Pan na żufawach (scenariusz filmu TV, reż. Syhvester Szysz

ko, TV program I: XI 1985-I 1986). 
Inne: 

Karol Olgierd Borchardt Szaman morski (PR, program III: II-III 1985). 

Nagrody: 
Henryk Dyjeta - wyróżnienie w Konkursie im. Josepha Conrada. 
Stanisława Fleszarowa-Muskat - nagroda Prezydenta m. Gdaii.ska za upowszech
nianie kultury i sztuki oraz wiedzy o Gdańsku. 
Lesław Furmaga - I nagroda za rndiowy serial słuchowiskowy i wyróżnienie za 
pojedyncze słuchowisko w Konkursie Komitetu ds. Radia i Telewizji. 
Ryszard Landowski -- doroczna nagroda dla poczc1tkującego twórcy literatury ka
szubskiej. 
Władysław Pokorny - TJ nagrod;1 za opowiadanie w Konkursie im. Jo~epha Con
rada oraz wyróżnienie za opowi,1danie nnpisane wspólnie z Józefem Gawłowiczem. 
Jerzy Samp - nagroda „Stolrma'' przyznana przez klub „Pomerania". 
Kazimierz Stopa - II nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Wla-
dysława Kryckiego na opowiadanie współczesne. 
Andrzej Twerdochlih -·· I nagroda za pojedyncze słuchowisko i III n:igroda za te
lewizyjny scenariusz w Konkursie Komitetu ds. Radia i Telewizji; nagroda I st. 
„Trybuny Ludu" za osiągniqcia w kształtowaniu i upowszechnianiu socjalistycznych 
wartości kultury i sztuki -- za zaangaźowanq t\vórczość literackq i aktywnq dzrn
łalność spoleczn,1; wyróżnienie za scenariusz Kołowrót w konkursie na scenariusz 
pełnometrażowego filrnu o tematyce zwi4zancj z 40-lccicm PRL. 
Władysław Zawistowski - wyróżnienie w dziedzinie dramatu przez Hadq Fundu
szu Literackiego przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. 



UPOWSZECHNIANIE KULTURY. TWÓRCZOŚĆ AMATORSKA 

1981 

STYCZEŃ° 
W WOK prezentacja wystawy plastyków amatorów: Pierwszy krok 

oraz h~1ftów borowiackich Marii Kopeć z Kqsowa. 

W Strzelnic odbył siq przegląd zespołów kolędniczych. 

8 Koncert z cyklu „Chóry amatorskie w Ratuszu'' w Ratuszu Staromiej

skim. Występ TowarzysbNa Śpiewaczego im. K. Szymano·Nskiego pod 

dyrekcją Józefy Siudaczyńskiej-Babicz i Gdańskiego Chóru Męskiego 

„1\!Ioniuszko". 0 

Zakoi'1czcnie XIV Ogólnopolskiego Turnieju Taó.ca Towarzyskiego w 

Akademickim Ośrodku Sportowym PG. Główną nagrodę „Jantar 81" 

w tai1cach sbndardowych i latynoamcryka11skich zdobyła pcl.ra z Ol

szty1rn: Karolina Felska i Krzysztof WcJ.silcwski, III miejsce w tańcach 

latynoamerykańskich zajęła para z Gdańska: Anzelma i D:.:iriusz Klim

kowscy. W klasie B w tańcach standardowych I nagrodę uzyskała Do

rota Ricgrr i Jarosław Falgowski z Gdańskiego Klubu Tanecznego, 

II - Anne\ Gładkowska i Kazimierz Hapior z Gdar'lska. 

12 1-26 II W BWA w Sopocie wystawa Król .Jan III Sobieski i wiktoria wiede{i

ska - prace dzieci i młodzieży woj. gdańskiego nadesłane na konkurs 

zorganizowany przez Pałac Młodzieży w Gdyni. Następne prezentacje 

wystawy: M-GOK w Gniewie (29 II-21 III), SDK „Zaspa" (4 IV-3 V). 

LUTY 
W WOK prezentacja wystawy Polska tkanina clwuosnowou:a (ze zbio

rów Muzeum Etnograficznego w Toruniu) i fotografii Leonarda Szma

glika. 

Zakończył sic~ I Miejski Przegl<1d Dorobku Kulturalnego Szkół. Główną 

nagrodę „Bursztyno\ve Nutki" otrzymał Zespół Szkól Samochodowych 

w Gdańsku. 

Odbyło siq walne zgromadzenie nowo powstałego Gdai'iskicgo Robotni

czego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Ster". Przcwoduicqryrr został 

Edward Appcl. 

18 Na VIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Przeglądzie Piosenek w Choszcz

nie laureatem został Tomasz Tutaj z Gdańska, wyróżniony również ja

ko najlepszy wokalista imprezy. 

19 W Ratuszu Głównego Miasta koncert laureatów eliminacji miejskich 

XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji śpiewanej. 

W kategorii rnłodziei.y szkół ponadpodstawowych I nagrodę otrzymaia 

Ewa Karolak z T LO w Gdai1sku, II Sławomir Siezieniewski z Zespołu 
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Szkól L<!czn<iści. W turnieju poezji śpi~w,rnej glówn..i nagrodę przyma

uo Grażynie Bielawskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. 
21 W KMPiK „Przyjaźń'' w Gdar'isku zukończenie wojewódzkiego etapu 

ogólnopolskiego konkursu amutorskieJ twórczości plastycznej pod ha

słem Przyjaźń - Braterstwo - Wspó~praca zorganizowanego przez Z\V 
TPPR. W konkursie wziGlo udziul 176 uczniów ze szkól woj. gdai1skiego. 

2D W Domu Hurcerza wernisaż wystawy Pejzaż zimowy w malarstwie 

Stanisława Dobrskiego. 

:\L\RZEC 
Wojev,:ódzkie Eliminacje Wykonawców Amutorskiej Piosenki Rudziec

kiej w WOK w Gdańsku. 
W klubie „Rudy Kot" ekspozycja Sto\varzyszenia Nieprofesjonalnych 

Plastykó,\· Kobieta w malarstwie. 
W kościele św .. Jakuba w Oliwie premiera sztuki Non possunws wg 

dram<1tu S. Eliota 1\.lorcl w kat.e<irze przygoto\v,ma przez kle~·yków gdaó

skiego seminarium w reż. Piotra Suchory. 
lti-18 Turniej Wojewódzki XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Recyt..itorskieg J 

w WOK. W grupie młodzieży d~·a I miejsca zujl;li Aleksandra Cha

bowska ze Starogardu Gd. i Tom,1sz Dutkiewicz z (;dyni. Wśrc'id dorc1-

slych I nc1grodQ zdobylu Anna Piekutowska ze Starogardu Gd. W 1.l:r

nicju poezji śpiewunej zwyciqżyli Grażyna Bielawska z Gdaósku i Ru

doslaw Ciecholewski ze St.irogurdu Gd., który otrzymał rowuież na

grodr~ w kutegorii teatrów jednego uktorn. 

17 Wojewc>dzki Przeglqd Filmów Amatorskich w tczewskim Domu Kul

tury. l nagrodq otrzyrnul film Zbyszek i GrażyHa zrcc1li:;;ov- ,H~Y przez 

Mirosbwa Przylipiuka z klubu „X Muza", dwie II nagrody otrzymały 

filmy NieJ)rzcmi,ianie Grażyny Paczkowskiej, .Jarosbwa Wojciechow

skiego i Zygmunta Wojdylły z AKF \V Tczc\~.·ie oraz Tego odwrócić się 

H ie <la Zygmunta Wojdyłly i .Jerzego Pudlisa z klubu „X Muzu". 
l!i Otw;1rcic l)1n11u l·~ultllry in1. St.i11isl;l\\:y Pi·zyhyszcv:ski<'j 11,1 osicdlti 

I\1orena. 
21 W klubie ,.J>rzyjaźr't'' odbył się fi1wl kollkursu rccytutorskiego poezji 

Wlodzimierzt1 l\1ujakowskicgo dlu uczniów gdy1'iskich szkół. 

23-:! l \V Domu IIarcerza imprcrn IJ/a.:enacla - og<'ilnopolskie spotkanie ka
baretów szkolnych. 

:;o W klubie „Hudy Kot" zebranie założycielskie Kola Stowarzyszenia Mu
zyki Ludowej Country. 

W Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej spotkanie Klubu Dzieci Pi
szących ze Zbigniewem Żakiewiczem. 

31 W POSM I i I I st. w Gda1i.sku Koncert Przyjaźni ko1i.czący \Vojcwódl

kie eliminacje Konkursu Piosenki Hc1dzieckiej i dziccic;cego konkursu 
Danl'y przyjaźni. 

W Pałacu Młodzieży w Gdyni Ogólnopolski Turniej Tt11·1ca Tmvurzy
s!dego n Puchar Prezydenta m. Gdyni. 

KWIECIEŃ 
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Chór chlopi~co-męski „Pueri Cantores Olivenses" pod kierownictwem 

Jana Lukaszcwskiego zaj,Jł I miejsce w młodzieżowym festiwalu mu
zycznym w Neerpelt (Belgia). 

\V Galerii Sztuki Ludowej w WOK wysta\va haftu kuszubskiego Marii 
Kopeć z Kqsowa. 



~JAJ 

W międzywojewódzkich eliminacjach XIX Ogolnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego w Szczeci.nie laureatkami zostały P_lina Chabowska i 

Anna Piekutowska ze Starogardu Gd. 

N;_:i I MiGdzywojewódzkim Przeglqdzic Teatrów Amatorskich „O Szczyt 

Juranda" w Szczytnie ln.'neusz Ciccholev,·ski ze Starogardu Gd. otrzy

mał llagrodę za reżyserię i realizacjq widowiska Pielgrzymka. 

W auli UG w Sopocie I Międzyklubcnvy Turniej '[\lt·1ca Triv,,'--uzyskiego. 

W klubie „Fregata" w Gdyni uroczysty koncert z okazji :rn-lecie pracy 

artystycznej Henryka Hoyer-Maryńczuka, instruktora i dyrygenta stocz

niowych zespołów muzycznych. Występy chóru .,Echo" i orkiestry dę

kJ s~.oezni im. Komuny Paryskiej. 
:!9 W Ratuszu Staron1icjskim występy L11<Jr1'lw „I ,utni;1'' z M:1lborka i 

,,Echo" z Tczewa. 
:w W p:1wiloruc;1 wysLnvowych l\1uzeurn l\Ii_1sL1 Cd_v!li ntNi.llTie I I I Cidyt'l

skif'/'.'l Prz<>t:l;1du PJ;1styki i\rn;1torskiej (1 I:! pr:1e ·19 twc'1rc'rl\V). 

lleaktywowany został Międzyuczvhia11y Ośrocll!k F,itografii Filmu 

przy KS\\1 „Żak". 

W Starogc1rdzkim Centrum Kultury <;dbyl sic; l I I Konkms fkcyt:u.:ji 

Poezji Kociewskiej \V gwarze kociewskiej. 

1-15 

4 
W R,1tuszu Staromiejskim wystawa malarstwa Stanisl8.wa Borejszy. 

Inauguracja x:-..::XVIII Dni Kultury, Oś\viaty, Ksiqżki i Prc1sy otwar

ciem nowej blacówki bibliotecznej w Sopocie przy ul. Kraszewskiego, 

\V KSW „Żak" wystQp holenderskiego zespołu teatralnego „Square D;_1;1-

ce". 

-1-12 Studenckie Ogólnopolskie Prezentacje Otwartych Teatrów Sopot 8..J. 

W Teatrze Kameralnym w Sopocie spektakle Teatru „Blik" z Koszali

na: Tajemnica radosna U V) i Amen (6 V). fra:·1cuskiego „Cafe Thea

tre" - Spektakl L'01Jera Orange (5 V), grupy „Why not" z Wrocławia 

(6 V), wystqpy „Akademii Ruchu" w plenerze - Użycie siły (5 V) i w 

auli UG - English Lesson (5 V), Życie cocl:::ienne po vVielldej Rewolu

cji Francuskiej (6 V), Teatru „Adekw8.tnego" z Warsz:.l\~:y w klubie 

„Lajba'" -- spektakl Za życie zuchwałe wg E. Stachury (8 V), Teatru 

,,Osmego Dnia" z przedstawieniami Więcej niż jedno życie (8 V), Ra

port z oblężonego miasta - \V plenerze (12 V), lubelskiego teatru „Pro

wizorium" - spektakl Nie narn lecieć na Wyspy Szczr?,mwe (9 V), 

Ośrodka Teatralnego ,.Rondo-Stop" ze Słupska - Dialog,ls Pastoralis 

(9 V), Teatru Robotniczego z Instytutu Kultury Polskiej \V Budapesz

cie - spektakl Moja córec:::ka T. Różewicza. 

5-6 W Domu Harcerza odbył się przegląd Te:1trów Szkól P,idstawowyc:, . 

G-27 W BWA w Sopocie pokonkursowa wystawa Szulca my przyjaciół - pra

ce dzieci ze szkól podstawowych woj. gdć..lńskiego. 

10 W Galer,ii Sztuki WOK wysbwa t\v<·1rczości rodziny Hinców. 

11-13 W Kolbudach odbył się V Przegląd Dor~blrn Kulturalnego Wsi woj,~

wództwa gdańskiego. M.in. XII Konfrontacje Teatru Amatorskiego, prze

gląd zespołów instrumentalnych, wokalnych, tanecznych i folklorystycz

nych ,vojewództwa gdańskiego. 

11-31 W Galerii ,.n:ituncb" BWA w S'.)p:icie prezentacja dorobku plastykó•v 

amatorów ie Stoczni Gdańskiej im. Lenina (malarstwo, rzeźba). 

12 W klubie ,.Przy jaź.ń'' oclhyl_y sil; w:Jjewóclzkie climinacjp 01.JJ!11opolskic>:~,i 

Konk11r--.;11 Hl·<·yL1tcin.J:i1•eo J>11<•zji i I'rozy llo.•:yj::ki('j i ILtdzi1·,·ld,·j dh 



młodzieży ze szkól podstawmvych i ponadpodstawowych. Udział wzięło 
60 recytatorów. I miejsce zajął Maciej Gąsiorek z Zespołu Szkól Elek

trycznych w Wejherowie. 
13 W Pucku X Sejmik Pracowników i Działaczy Kultury. 
17 W Ratuszu Staromiejskim wystt;p .:ikademickich chórów środowiska 

gdańskiego. 

19-20 w MDK w Pruszczu Gd. XII Konfrontacje Teatru Amatorskiego ,vo
jewództwa gdaii.skiego ,v ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Teatró'.v 
Amatorskich w 40-lecie PRL - Wojewódzki Przegląd Teatrów Dzie · 
cięcych. I nagrodę otrzymał Zespól Teatralny Szkoły Podstawowej nr 8 
w Sopocie, II - Teatrzyk „Klituś bajduś" ze Szkoły Podshnvowej nr 29 

w Gdańsku. 
21-26 Nagrodę główną „Gałi::1 ź Wc.nvrzynu" XXIX Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego w Ostrołęce otrzymała Anna Piekutowska ze Starogar

du Gd. 
26 V-2 VI W Starogardzie Gd. Dni K')ciewia. Wystc:;i;:iy Zes9olu P~eśni i Tańca 

,,Kociewie" z okazji 15-lecia istnienia zespołu, przegląd zespołów tea
tralnych pn. Starogardzkie Szranki Teatralne, wystGPY orkiestr dętych, 
konkurs Recytujemy w gwarze kaszubskiej, wystawy dziel twórców lu
dowych. 

26 V-3 YI Dni Gniewa „Gniewinki" :.VI.in. Prze~l,id Dziecięcych Zespołów Estr..1-
dowych i Muzycznych. 

26 W GOK w Żukowie I Przegtid Kapel Ludowych województwa gdań
skiego. 

27 X Turniej Talentów T c1necznych odbył siG w muszli koncert0wej przy 
molo w Sopocie. Puchar Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego otrzymały DzieciGco-Mlodzieżowy Zespól Artystyczny 
„Bursztynek" z Klubu Garnizo110\vcgo w Helu i Zespól Artystyczny 
,,Gdańsk" z MDK na Oruni. 
Koncert Chóru Akademii Medycznej pod dyrekcjq Henryka Czyżew

skiego w ramach cyklu „Chóry amatorskie w Ratuszu Staromiej.-;kim". 
28 W sopockim osiedlu Brodwino otwarh fili(; l\IBP w nowo wybudowa

nym pawilonie. 
29 W auli UG w Sopocie Przeglc.1cl Do.robku Kulturalnego UG. Wystqp:',' 

Chóru UG, Zespołu Pieśni i Ta1\ca UG, pokazy AkademickiPgo Klubu 
Tanecznego, \Vystępy zespołów taiica nowoczes1wgo „XYZ'' oraz 
,,Dżamp''. 
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W Wejhero,,ie odbył .siq Festh,val Pidni o Morzu. 
W Morskim Domu Kultury w :-J"owym Poroic odbył .,il; \Vojewódzki 
przegląd Zespołów Muzyczno-Ruchowych. 

2-3 W Chmielnie odbył siG XIII Konk..irs Rec:yt<1torski Poez.j.i i Prozy K.l
szubsko-Pomorskiej. 

3 W tczewskim Domu Kultury Jar,·nark Amatorskiej Twórczości Arty
stycznej. WystQpy Kapeli Portowej, Kapeli Podwórkowej, tczewskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz''. 
W Starogardzie Gd. odbył si(: Miqclywojewódzki Przegl.1d Orkiestr DG
tych. 

4 W Teatrze Kameralnym XXI Konkurs Teatrów Szkolnych o nagrodG 
,,Bursztynowej Maski". Nagrodq główną otrzymał zespół teatralny z Pa
łacu Młodzieży w Gdańsku za spektakl oparty ,na poemacie Jcwgenija 
Jp\vtuszenki Uniwersytet Kazaiiski. 



S-10 

9-10 

15-19 

21-22 
22-U 

23 

W ramach XXIX Ogólnopolskiego Konkur.-;u Recytatorskiego w Domu 
Harcerza odbył siG Turniej Poezji Śpiewanej (półfinały ogólnopolskie). 
W Morskim Domu Kultury w Nowym Porcie odbyły sit:; IV Wojewódz-
kie Mistrzostwa Zespołów Tanecznych. 
W Domu im. S. Przybyszewskiej na Morenie Czerwcowy finał - prze
gląd dokorn.u1 artystycznych seikcji. Premiera teatrzyku „Skrzaty", 
przegląd zespołów muzycznych, pnedstawienie teatrzyku kukiełkov.rego 

,,Bajcek", spotkania literackie. 
We Wdzydzach Ki1szew.skich odbył się Jar,n~rk Wdzydzki. 
W Domu Harcerza odbyły się XII E::onfrontacje Teatru Amatorskiego 
województwa gdailskiego. Wystąpiły 62 zespoły. Nagrodzono Teatr Poe
tycki „Puls" ze Starogardu Gd. i Teatr „Tako" ze Spółdzielczego Klubu 
.,Gedanus" z Gdańska. 
W Domu Ryb.1ka we Władysławowie odbył się Przegląd Piosenki Ma
rynistycznej. 
W tczewskim Domu Kultury odbyły się Tczewskie Sobótki. 

23-24 Skarszewskie Sobótki. 
24 vV Ratuszu Staromiejskim występ chóru miesz:rnego „A~yern" z Mal

borka i chóru 1rn~skiego „Echo" z Elbląga. 
Na IV Ogólnopolskim Przegh1dzie Chórów Kolejowych w Bydgoszczy 
jedną z dwóch I nagród zdobył chór „Moniuszko" z Gdailska. 

28 Z okazji Dnia Marynarki Handl<Jwej otwarcie wystawy XIV Przeplądu 
Amatorskiej Twórczości Ludzi Morza w Klubie Morskim w Gdyni, 
koncerty orkiestry kopalni „Generał Za\vadzki". 

28-30 W Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej imprezy pn, Morcnn bliżej 

morza, projekcje filmów, występ zespołu „Niebieskie Berety". 
29-30 W kościele św. Mikołaj.1 i Ratuszu SLromiejskim wystq,)y Chóru Aku.

demickiego Politechniki Szczecińskiej - inauguracja VII Międzynarodo
wych Spotka11. Chóralnych. 

30 Na Długim Targu w Gd~u'lsku wy;-;t(~py chóru „1\Ioniuszko''. 

LIPIEC 
W Galer1ii Sztuki Ludowej \VOK wystaw„1 rzeźb Włodzimierza Ostoi
-Lniskiego z Czerska. 
Wv GOKSiR w Wielu odbyły s:ę \Varsztaty Teatralne „Poszuki\,Vania". 
W Pałacu Młodzieży w Gdańsku W) stawa prac plastycznych dzieci 
Morze i moje miasto. 

1-15 W Wieżycy odbył si(: 1Jlc'11cr dla plastyków „L11'-\L1n'>w. 

7 W Ratuszu Staromiejskim wystGp chóru dziewczqce~ > z Seinajoki w 
Finlandii. 

8 W Złotej Górze k. Kartuz tradycy jnc1 impreza Trmkawkcibranie. Kier
masze handlowe, występy RegiCJ111alnego Zespołu Pieśni i T.111.ca „Kaszu
by", Ukraińskiego Zespołu Ludowego „vVereteno", grupy ,.Savana", Ze
społu Artystycznego „Gdai'lsk", Reprezentacyjnej Orkiestry Ziemi Puc
kiej. 

13-H Występy chóru z Utrechtu (Holandia) w TI.ttuszu Staromiejskim i na 
Zamku Malborskim. 

15-16 Na molo w Sopocie i w Ratuszu Staromiejskim wystq,py męskiego chó
ru „Smetana" z Pragi. 

17 W Teatrze Muzycznym wystc.;py jugosl:)\,viańskich artystów z Rijeki: 
Zespołu Pieśni i Ta11ca „Brodograditelj", Chóru Męskiego „Klapa". 

19 W Ratuszu Staromiejskim wystGp chóru „Pcdagogus Kannarakorus" z 
Komlo na Wc:grzech. 

3Hl 



21 Inauguracja XI Cepeliady w Gdyni. Popularyzacja twórczości ręko
dzieła ludowego, \vystc;py zespołów, regionalnych. 

22 w Chałupach odbyła s,ic; i:11,preza Kaszubskie Łodzie pod Ża(;lami. 
W Ostrzycach tradycyjna impreza zorganizowana przez GOK w So
moninie Wyzwoliny Kosiarza. Występ zespołów „Niebieskie Berety'' i 
,,Zielone Otoki" oraz Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Taóca z Siemkowie, 

widowisko obrzędowe. 
:!-ł \V Ratuszu Staro.nicjski:m wyst<;p c.:h{iru mt;skiego ,,Klap,1'' z Ju~osb-

wii. 
2(i W klubie „Rudy Kot" setne przedstawienie Parobek - 1<rólcm Teatru 

Ulieznego „Kram" oraz premiera sztuki Księżniczka na opak. 

2!) W turnieju poezji śpiewanej XXIX U~{>lnopolskie~o Konkursu IlccyLt
torskiego w Olsztynie glówn,\ nagrodę „Lirę Orfeusza" zdobył Hac.lo

slaw Cit·cholPwski Z<' Starogarrlu Grl. 
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ne.~i,Jnalny Zl's,;)i1! Pieśni i 'L.111ca „K1swh_v" brał udzi,ll w VII l\lit;
dzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Loreto Marche oraz w 
I światowym Festiwalu Folklorystycznym 1,v PPscarze we Włoszech, 

gdzie zdobył V miejsce. 
W Klubie ,,Rudy Kot'' 1,vystcnva malarshva Elżbiety l\farii Lukasbk. ze 
Stowarzyszenia Nieprofesjonalnych Plastyków. 
W klubie „Przyjźń'' w Gdyni wystawa prac malan,kich Klubu Miłoś

ników Sztuki \V Gdyni. 
W KMPiK \V Gdyni wystawa poplenerowa plastyków amatoróv,· 
KMPiK. 

2-:i Kolo Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej i Domu Kultury na Sto
gach plenerowe wystqpy teatru ulicznego ze Szkocji. 
Na Długim Targu występy orkiestry dętej ze Starogardu Gd. 
Na Długim Targu happening w \Vykonaniu teatrów ulicznych ze Szko
cji i Unhversytetu Slc1skiego. 

-l-12 VIII Festiwal Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej o nagrodą 

„Bursztynowego Neptuna" odbyv:al się w MDK na Oruni. Występy n:1 
estradach na Długim Targu oraz na Zaspie i Przymorzu. W kategorii 
zespołów autentycznie folklorystycznych główrn-1 nagrod~ zdobył Zespól 
Pieśni i Taóca „Sierakowice". Nugrodę II otrzymał Regionulny Zespół 

Pieśni i Taóca „Kaszuby" z KZtrtuz, III - Zespól Folklorystyczny „Ku
jmvy" z Radziejowa. W kategorii zespołów prezentujqcych folklor arty
stycznie oprncowany gł(nvnq nagrodr; otrzymał Dziecięcy Zespół Tańc.l 

Ludov.:ego z województwa toruóskiego. II nZtgrodq - Zespól Regionalny 
,,Powiśle'' z Kwidzyna. Nagrod~ Prezydenta m. Gdańska „Zloty Tulipan" 
otrzymał zespół ,,Koleczkov.:ianie", a nagrodę Prezydenta m. Sopotu Ze
mól Pieśni i Tańca „Krajna „ z Nukła. W kategorii kapel ludo\vych wy
rvlniono Kapele; \Varmióskq „Bredyniacy jad,1'' z województwa olszty1'i
skiego. 

6-10 III Bałtyckie Sympozjum Filmu Nieprofesjonalnego na temat historii, 
tradycji i sztuki \V paóstwnch nadbałtyckich. Inauguracja Sympozjum 
w Ratuszu Głó\vnego Miasta, pokazy ok. 30 filmów w auli UG w Oli
wie. Jury pod przewodnichvem .Jerzego Pas:-;endorfcra przyznało złote 

medale filmom prod. NRD, RFN, Polski, srehrne: Polski, RFN, Szwecji 
i ZSRR, brqzowe: Danii, NRD, RFN. Srn:ecji i ZSRR. Za najlepszy ze
staw filmów przyznano: I~FN - merla! zloty, Polsce - nwrlal srPhrny 
i NfJ) nw<bl hqzowy. 



6--9 Na Długim Targu przedstawienia teatru ulicz1nego ,,Kram'' Parobek -

królem i Księżniczka na opak. 
7 Na Długim T<1rgu wystc;py chóru polonijnego „The Lira Singers" z Chi

c~1go. 
8 Występy na Długim Targu chóru rnieszanego „Savorgna110'' z Włoch. 

IS xr Festiwal Piosenki Dzi('cic;cej odbywał się na Przymorzu. 
rn W Ratuszu Staromiejskim \vystqp chć>ru miesznnego „Almanna Sangen" 

z Uppsali (Szwecja). 
18-19 We Wielu oclbyl sic; VII Turniej G:nvc:dziarzy Ludowych Kaszub i Ko

ciewia .. Jury pod przpwodnictwcm .Jana Drzeżdżona przyznało nagrodę 

im. Hieronima Derdowskicgo Romanowi Skwicrczo\vi z Pucka, nagrodr~ 
im. Józefa Bruskiego (za gawędę publikowanc1) Józefowi Roszmanowi 
z Gnicżdżcw~1 Turniejowi towarzyszyły wystqpy zespołów regionalnych 

,,Kokczkowianic '', ,,Krcba:w·', \Vysta\l.:y sztuki ludo\vej, kiermasze wy

dawnictw. Oprawa sccnogra.ficzna Zofii i Ryszarda Nałęcz-Jaweckich. 

2!l \'lll---J IX W Nadolu odbył sic; plcmer dla plc1siykow amatorów. 
~n W amfiteatrze \\' Tczewie impreza Hock 1rn murawie - vrzcglqd ze

społów rockowych z woje\v('ldztwa gclai'1skil'go. N:1j\'"7ższ:.1 ocenQ otrzy

m:d zt·sp<'il „Kleszcz'' z MIJK \\' K~il'iuzach. 

\".'HZE~IEN 
W WOK wystawa tv.:6rczości ludowej Stanisława Rekowskiego (rzeźby 

i in. prace z Muzeum N,ll'odowego w Gcb1'isku i lVluzeum Ziemi Kociew
skiej w Starogardzie Gd.). 
W tczc\\·skim Domu Kultury odbył siq Tczewski Festiwal Pieśni Chó

ralnej. 
\V WOK \V,1rsztaty Teatralne „Poszukiwania", impreza dla pło.styków 

amatorów. 
W GOK w Żuko,,,:;ic imprezy Spotkania z folklorem„ 

:! Kor:certem młodzieżowego chóru 1nieszunego „Montercale Valcellina" 
z Włoch w Ratuszu St<:rnmiejskim zakończyły się VII Miqdzynarodowe 

Spotkania Chóralrn·, w których brało udział 17 zespołów, w tym 4 pol

skie. 
8-1:i W Pałacu Młodzieży w Gd„111sku odbyły sic; III Ogólnopolskie WarsztZt

ty Poetyckie Niewidomych. 
13 W Hc1tuszu Starnmicjskim koncert rccyt.::icji i poezji śpiewanej zatytulo

wuuy Zapalenie świec, bc;dący inauguracją XXX Oglónopolskiego Kon
kursu Recytatorskiego w woje\,:,·ództwie gdaóskim. 

1:l-1 l W WOK z okazji :rn-lecia dziulalności sesja jubileuszowa na temat dzia

łalności kulturalno-oświato\\'cj w 40-leciu PRL i roli ruchu amator
skiego. 

11-rn Na lII Mistrzostw,1ch Polski Zespołów Tanccz'.1ych w Radomiu w ka

tegorii małych form wicemistrzem Polski został Zespól Tańca Nowo

czesnego Uniwersytdu Gdai1skicgo „Dżamp'' za układy taneczne Szafa 
pełna spoclni i Swiatlo w ciemności w choreografii Marii Wasielowej 

i pod kierownictwem artystycznym Mieczysławy Cichej. W zespołowym 

ta1'icu towarzyskim 1 I I miejsce zajGla reprezentacja Gdańskiego Towa

rzystwa Tanecznego skbdaj:ica się z par Ak~idernickiego Klubu Tanecz
nego UG. 

Ui W Ratuszu St.arorniejskim wystl;p Chóru Liceum Muzycznego w Gdai1-
sku pod dyrekcjq Grzegorza Rubina. 

2!--23 W Domu Harcerza odbyły sic; eliminucjc \\·oje\vódzkic Ogólnopolskiego 
FL·stiw,llu TP:1tr!'i\\' Am:1tor~kich ·lU-lt·cia PHL. 
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PA:lDZIERNIK 
Chór AMG na XVI Mic;dzynarodowym Konkursie Pieśni Chóralnej w 

Tolo w Hiszpanii otrzymał medal w klasie polifonii chórów mieszanych 

i medal w klasie polifonii chórów dziewczęcych. Chór pod batutą Hen

ryka Czyżewskiego koncertował m.in. w Bad-Homburg (RFN), w Lyonie 

i Barcelonie. 
1 W Teatrze „Wybrzeże" z okazji 40-lecia PRL odbył się uroczysty kon

cert najlepszych zespołów folklorystycznych województwa gda11skiego. 

Wystąpiły: Kaszubski Zespól Pieśni i Taóca „Sierakowice", Regionalny 

Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby", Kapela Zespołu Pieśni i Taóca „Ko

ciewie", Regionalny Zespól „Koleczkowiarnie" oraz Zespół Pieśni i Ta11ea 

,,Bazuny". Reżyseria programu Jan Wlaśniewski, przygotowanie muzycz

ne Stefan Kwiecień. 
9 W Pałacu Młodzieży im. Janka Krasickiego uroczysty koncert z okazji 

40-lecia SB i MO. Wystąpił zespół artystyczny „Kontrast" z gdańskiego 

WUSW oraz zespoły dziecięce i młodzieżowe działające przy Pałacu 

Młodzieży. 

12 W sali kinoteatru „Grom" na Oksywiu odbyła się premiera kolejnego 

widowiska muzycznego Dziecięcego Zespołu Artystycznego „Jantarek", 

uczestnika X Dziecięcego Festynu „Barwy Przyjaźni" w Zielonej Górze 

i XIII Krajowych Spotkań z Pieśnią i Piosenką o Ojczyźnie w Kraś

niku Lubelskim w 1984 r. Twórcami nowrgo widowiska Tajemniczy ze

szyt są Jerzy Stachurski - teksty, Kazimierz Koszykowski - muzyka, 

Małgorzata Maćkowiak-Koszykowska - kierownictwo, Barbara Ga

win - choreografia. 
18 W WOK otwarcie wystawy prac Mieczysława Wosiaka ze Stowarzysze

nia Nieprofesjonalistów Plastyków. 
19 W WOK \vernisaż prac malarskich Henryka Toczyłowskiego w 55-lecie 

twórczości. 

21 Na Przeglqdzie Filmów Nieprofesjonalnych Ziem Północnych w Olszty

nie nagrodzono m.in. filmy Nieprzemijanie z AKF z Tczewa i Pies 

z AKF „X Muza" z Gdańska, nagrodę specjalną „Gazety Olsztyńskiej" 

otrzymał film Gclynia i Chór „Moniuszko" z AKF „Omega" z Gdańska . 

2 l W Domu Kultury „Zaspa" wystc;p chóru „Moniuszko''. 

26-28 VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Centralnego Zarządu Spółdziel

czości Inwalidzkiej. W Sali Białej Ratusza Głównomiejskiego koncert 

finałowy (28 X). I miejsce zdobyła Maria Zelska ze Starogardu Gd. 

28 W Ratuszu Staromiejskim koncert chóru „Symfonia" z Gdyni oraz Chó

ru Żeńskiego Studium Nauczycielskiego w Gdyni. 
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Na II Ogólnopolskim Przeglądzie Nieprofesjonalnej Twórczości Tkackiej 

Turek 84 II nagrodę otrzymała Henryka Janina za pracę Dar Młodzieży, 

wyróżnienie - Anna Radzikowska za pracę Pomnik Gdańskiego Grud
nia. 

Na dorocznym Zjeździe Twórców Ludowych Ziemi Gdańskiej w Koś

cierzynie nagrody za szczególnie aktywną działalność na rzecz ruchu lu

dowego w 1984 r. otrzymali: nagrody im. Gułgowskich - hafciarki Wła

dysława Wiśniewska i Marta Bławat z Wdzydz, rzeźbiarze - Zygmunt 

Bukowski z Mierzeszyna i Władysław Lica z Wdzydz Tucholskich. Me

dale honorowe im. Gulkowskich wręczono Władysławowi Kirsteinowi, 

Leonowi Elwartowi i redakcji miesięcznika „Pomerania". 

3-4 W starogardzkim Centrum Kultury odbył się Wojewódzki Konkurs Re-



cytatorsk1 Literatury Romantycznej. Laureatami zostali: Anna Pieku
towska i Barbara Jankowska ze Starogardu Gd. oraz Grzegorz Woj
ciech Bujak z Gdyni. 

10 IX Wojewódzki Konkurs Krasomówczy młodzieży szkól ponadpodsta
wo\vych \VOjcwództwa gdnńskiego odbył się w Bolesławowie. 

10-11 W tczewskim Domu Kultury prezentacje nrtystyczne Kociewie w mu
zyce i sesja nnukown, na której referaty \vyglosili Wacław Odyniec, 
Grażyna Dąbrowska, Leon Witkowski, Małgorzata Maćkowiak-Koszy
kowska~ Jerzy Treder, H.omnn Lnndov,;ski, Teresa Świercz. 

17 Xl-13 XII W Ośrodku Kultury Tkackiej na Przymorzu odbył się prz~gląd nie
profesjonalnej twórczości ludowej. 

19 W POiFB uroczystość 65-lecia Gdańskiego Chóru Męskiego ,.Moniuszko". 
Wyst4pil zespól-jubilat pod dyrekcją Henryka Gostomskiego i Marka 
Rocławskiego oraz Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej, solistka: 
Wiesława Maliszewska (sopran). 

20 W ZDK Morskiego Portu Handlowego w Gdyni otwarcie wystawy ma
larstwa Leona Bieszkc. 

23-2 l W GOK w Zukovde odbył się I Żukowski Konkurs Recytatorski Poezji 
im. Franciszka Fenikowskicgo. 

2-., W tczewskim Domu Kultury odbył sh; Przeglqd Zespołów :Muzycznych 
o n<lgrodę „Czerwonego Gryfa''. Laureatem głównej nagrody został ze
spól „Hi-Hat" z klubu ,.Maciuś" PSM „Przymorze". Nagrody przyznano 
zespołom z Morskiego Domu Kultury w Nowym Porcie, MDK w Wej
herowie i GOKSiR w Lipuszu. 
W Ratuszu Staromiejskim \vystęp chóru „Moniuszko" ornz Kameralnego 
Chóru Nauczycielskiego z Gdai1ska. 

27 W cyklu Jesień w „Łajbie" wystąpił Teatr UG „Warunkowy" ze spek
taklem Nie dokończone fragmerity oraz teatr WSM z przedstawieniem 
Czarne i białe. 

:w XI-2 XII XXVI Mistrzostwa Polski w Ta1'icu To\varzyskim odbywały się w hali 
Stoczni Gdailskicj. W klasie B tytuł rnistrzowski w stylu standard zdo
byli Jarosław Falgowski i Dorota Ricger z GTT Akademickiego Klubu 
Tarn,czncgo Uniwersytetu Gda1'iskiego. W Drużynowych Mistrzostwach 
w Tańcu Towarzyskim tytuł mistrzowski zdobyła reprezentacja Gdafl
skiego Towarzystwa Tanecznego. 

GRC'DZIEŃ 

1 

W klubie „Rudy Kot" otwarcie \Vystav.,ry pokonkursov,,·cj Taniec w foto
grafii. 

Na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Amatorskich nagrodG zdobył Teatr 
Poetycki „Puls'' ze Starogardu Gd. za spektakl Testament w reż. Ire
neusza Ciecholewskiego. 
Rozstrzygni~cie miP.dzywojewódzkiego konkursu S:::opka w sztuce l1ldo
wej. 

Na Wydziale Obróbki i Prefabrykacji Kadłubów K-1 w Stoczni Gda11-
skiej im. Lenina wystawa malarstwa Alicji Grześkowiak. 
W klubie „Lajba" Akademicki Ośrodek Teatralny UG zaprezentował 
spektakl Teatru UG „Warunkowy" Nie dokoiiczone fragmenty. Scena
riusz na podstawie tekstów Stanisława I. Witkiewicza i wierszy An
drzeja Bursy, Ewy Lipskiej oraz członków zespołów oprac. Wojciech 
Fulek, reż. Marek Galązkn. 
W PSM w Gdaósku odbył się koncert laureatów XV Festiwalu Muzyki 
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Rosyjskiej i Radzieckiej Szkół Muzycznych I stopnia województwa gdai1-

skiego i elbląskiego. 
Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury został mia111owany Cze

sław Kietrys. 
3 W Strzelnicy św. Jerzego otwarcie mic;dzynarod:nvej wystawy rysunków 

dziecięcych Nigdy_ więcej wojny zorganizc)\vanej przez Kolo Esperan

tystów przy Domu Dziecka na Oruni. 

8 XIX Wojewódzka Konferencja Miłośników Teatru - Poezji - Muzyki 

w KMPiK przy Długim Targu. W programie wykład 1\ndrzPja Żurow

skiego, spektakl Jlchła s::uchrajka v,;g Jana Brzechwy w reż. Ryszarda 

Jaśnicwicza w wykonaniu Teatru Poezji Polskiego Związku Niewido

mych. 
9 W Ratuszu st~lromiejskim koncert laureatów wojewódzkiego szczebla 

przeslucha11 na katowicki Przegląd Chórów o „Puchar 40-lccia PRL". 

Wyst;.:ipiły chóry „Symfonia" pod clyrckcjq Elżbiety Cieślc.1k, ,,Moniusz

ko" pod dyrekcją Henryka Gostomskicg0 i Marka Rocławskiego, Chór 

Uniwersytetu Gd;.d1skiego pod dyrekcj~1 Grzegorza Hubina, chór miesza

ny LO w Wejhc•rowic pod dyrekcją 12Pncdykta Raduly, Townrzystwo 

Śpiewacze im. K. Szym,rnowskicgo pod dyrc·kcjq Józefy Siud;1czyt'iskiej

-Babicz. 
14-lG Na XIII Turnieju Recytatorskim Literatury Rnmantycznej im. C.K. Nor

wida w Zakopanem Anna Piekutowska ze Sto.rogardu Gd. otrzymała 

II nagrodq, a Grzegorz Bujak z Gdyni - wyróżnienie za interpretacjq 

monologu romantycznego. 
20 W Galerii Sztuki Ludowej WOK otwnrcie wystav.ly pokonkursowej 

Szopki i obrzędy no±cuo Narodzenia 10 p[astyce ludowej. 

Ponadto w 198ł roku: 
- Wojewódzki Ośrodek Kultury opublikował wydc.1wnictwo Kociewie w nwzyce 

pod red. Pawła Podejki (referaty z I Ogólnopolskiej Sesji Naukowej), informator 

z serii Twórcy ludowi Pomorza Gdafrskiego: Longin Malicki Stanisław Rekowski. 

- W BWA odbywały się wykłady z historii sztuki prowadzone przez Ryszarda Ziar-

kiewicza, Leszka Brogo\vskiego oraz Krystynq Przybytko-Fabijar'lską. 

- W Muzeum Narodowym odbywały się prelPkcjc w cyklu „Niedzielne spotkania ze 

sztuką'' dotyczące malarstwa europejskiego oraz cykl spotkaó. z JanPm Masie

kim „Rozmowy o architekturze", cykl „Poznajemy galerie muzeóv.r polskich", 

a także połączone ze zwiedzaniem minsta zajqcia o historii i sztuce Gdar'lska. 

W Muzeum Archeologicznym odbywały się spotkania filmowe w cyklu „Rodowo

dy cywilizacji". 

1985 
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W ogólnopolskim konkursie Bliżej Teatru - Teatr 84 organizowanym 

pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki pierwsze miejsce w dzia

łaniach na rzecz rozwoju kultury teatralnej zdobył Zarząd Miejski 

Towarzystwa Kultury Teatralnej w Gdyni. Dyplomy Zarządu Głównego 

TKT w Warszawie otrzymali Jan Bzdęga, Kinga Groth, Urszula Woź
nicka. 

Na IV Konfrontacjach Filmu Amc.1torskiego w Czechowicach-Dziedzi

cach nagrodę „Górniczy Oskar" (za najlepszy film 1984 r.) zdobyli m.in. 

Zygmunt Wojdylla i Grażyna Paczkowska z AKF Tczew za film Nie

przemijanie. 



LUTY 

\V Galerii Konfrontacji w Domu Kultury na Przymorzu wystawa ma

lc1rstwa Mieczysława Wosiaka. 

G III Przegląd Zespołów Kolędniczych (16 grup z województw północnych) 

odbył się w Strzelnie. 

W Ratuszu Staromiejskim koncert kolE:;d i pastorałek w wykonaniu 

chóru mqskicgo „Dzwon Kaszubski'' pod dyrekcją Zbigniewa Stojszczy

ka oraz chóru mieszanego „Stella Maris" kierowanego przez Danutę 

Kowalczyk (oba z Gdyni) i chóru mieszanego „Cecylia" pod dyrekcją 

Krystyny Knv1alczyk. 

21 W Ra tuszu Staromiejskim wyst1:;p fióskiego chóru ,.Polyteknikkojen Ka

marikuono Dominate" z Ffelsinek pod dyrekcją Seppo Murto. 

30 Na odbywającym siG w Poznaniu TI Ogólnopolskirn Forum Teatrów 

Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Złotą Maskę" otrzymał m.in. teatr „Staj

nia Pegaza" z Państwowych Szkól Budovvnictwa w Gdańsku. 

Na ogólnopolskim XVI Turnieju Sztuki Recytatorskiej Klubu Zapalonej 

Świecy pierwszą nagrod~ otrzymała Anna Piekutowska z Gdańska, któ

ra recytov,:ala llistori1 l\Jinotaura z. Herberta i Labirynt L. Borgesa. 

11 W świetlicy Wydziału Odlewniczego Stoczni Gda{1skiej jm. Lenina 

otwarcie wystawy mabrstwa Kazimierz;_1 Białka. 

16-17 W hali widowiskcnvej Stocz,:-ii Gdaó.skiej odbywał sir: XV Ogólnopolski 

Turniej Ta1'ica Townrzyskicgo ,,Jantar - 8:i" z udziałem par z NRD, 

Czcchosłowc.icii, Bułgarii, Wqgicr. Zwyci~zcami w turnieju zostały pary 

taneczne z Gdaóska - w tc11'icach bty,noameryknńskich w klasie S 

I n'i<,jsce zdobyli DJriusz i Anzc'lma Klimkowscy (GTT); w tańcach 

standardowych w kbsic A i B I miejsce zdobyli Mare'.-c Kondcrak i Wie

sl;nva Kondernk (GTT MDK), II - Jarosław Fulgow: ki i Dorotu Rieger 

(GTT UG), w tru\cach latynoamcryka1'iskich w klasie A i B I miejsce 

wywalczyli Jarosław Falgowski i Dorota Rieger, III - Marek Kondcrak 

i \Vicslnwa Kondcrak. 

ł!I W Galerii GTPS ,.Pullkt" otwarcie wystawy rnabrst,va Stauisława Do

brskici•,n Lowiectwo i pe;i.:::a:i w malarstwie. 

21 \V lt;1tuszu Staromiejskim wystc;p chóru clllopiqe l-mqskiego „Pueri 

Cantqres Oli\'cnses" pod dyrckcj,i ,Jana ł,ukaszcwskier:o. 

W klubi(' ,,Lc1jb;1" siH'ktakl Teatru „W,1ru11kowcgo" 1-'niwer!_;ytetu Gdaó.

skicgo Nie dok01h::011 c fraumci1.ty wg tekst<'Jw Sta1I1ishwa Ignacego Wit

kiewicza w reż. Marka Gałązki. 

25 I 1-1 t I\' W Galerii Sztuki Ludowej WOK wyshwa rzeźby A1 taniego Bartona. 

2:;-27 W l TniwPrsytecie Ludov,;ym \\" Opaleniu odbyła się sesja Kierowani~ 

jako praca twórcza. 

28 11-3 III Na odbywaj .. ;cym siG w Nantes we Francji Mic;dzynarodowym Konkur

sie Chórów Amatorskich JI miejsce zdobył zc~pół „Pueri Cantores Oli

,·enses'' pod dyrckch1 .Jana Lukaszcwskiego. Po koncertach w Paryżu 

chór udał się nn tournć·c po nFN. 

M.\HZEC 

Podczas Dni Kultury Pomorskiej w Toruniu występował zespól folklo

ry~tyczny „Krebane" z Brus. 

Rozstrzygnięty został nglosz<,ny przez „Głos \Vybrzeża" konkurs dla 

dzieci i młodzieży Mój film„ Nadesłano 299 rysunków i 14 recenzji. 

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Klub Filmowy „X Muza" zorganizo

wały dwumiesięczne warsztaty filmowe dla amatorów. 

325 



, 
2 \V MDK na Oruni odbył siq Konkurs Amatorskich Zespołów Artystycz

nych w ramach II Przeglądu Dorobku Kulturalnego Szkół. W katego
rii zespołów instrumentalnych nagrodzono Orkiestrę Dętą z Technicz
nych Szkół Budo\vnichva Okrętowego, w kategorii zespołów wokalno
-instrumentalnych - grupę rockową „Riff'' z Domu Społecznego „Za
spa" i klub piosenki „Stajnia" .z Domu Harcerza. 

3 W Pałacu Opatów w Oli\vie \V ramach Oliwskich Wieczorów Kameral
llych wystąpił Chór Nauczycielski pod dyrekcje.! Krystyny Kowalczyk. 

7 W Klubie „Ad Rem'' w Oliwie otwarcie wystawy haftu artystycznego 
i rzeźb twórcy ludowego Romana Paciorkowskiego. 

17 Inauguracja Dni Ku1tury Pomorza Gdańskiego zorganizO\vanych przez 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Koncert w Białej Sali Ratusza Głów
nego Miasta Chóru Tow;:1.rzystwa Śpiewaczego im. K. Szymanowskiego 
pod dyrekcj,1 Józefy Siudaczyt'lskiej-Babicz. 
W Uniwersytecie Gdańskim pokaz filmów krótkometrażowych Pomor::.e 

i Kaszuby w filniie, prezentacja wystaw twórczości ludowej, występy 

zespołów (do 23 III). 
18 Na scenie Teatru Studio w \Var:-;zawic \V ramach przedstawici'1 Teatru 

Wsi Polskiej spektakl [lanka się żeni wg Bernarda Sychty przygotowany 
przez amatorski zesp<'>l z Luzina. Reż. Maria Krośnic1'iska. 

22-21 W Ratuszu Staromiejskim odbył się Turniej Wojewódzki .Jubileuszo
wego XXX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W kategorii mło
dzieżowej I nagrodę otrzymał Grzegorz Szultk z Owidza, w kategorii 
dorosłych Barbara .Jankowska ze Starogardu Gd., wyróżniono Przemysła
wa Paszkowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. W kategorii wykonaw
ców poezji śpiewanej równorzqdne drugie miejsca przyznano Grażynie 
Bielawskiej i Aleksandrze Chabowskiej. 

23 W kinie „Leningrad" wręczenie nagród laureatom konkursu Mój film 
i ekspozycja wyróżnionych prac dzieci i młodzieży. 
W Domu Kultury na Morenie premiera teatrzyku dziecięcego „Skrzaty" 
sztuki Tadeusza Wyrwy-Krzyżańskiego Cztery kąty a piec 1xiąty 

w reż. Lechc1 Miądowicza i scen .. Joanny Scrafi11skiej. 
2:'.>, 28 W Towc1rzystwie Przyjaciół Sopotu odbywały się fnały Turnieju Wiedzy 

o Sopocie. 
31 W Białej Sali l{atusza Clównego Miasta z okazji 40-lccia wyzwolenia 

Gdat'iska uroczysty koncert chóru chlopic;co-mc;skiego ,,Pueri Cautore;,; 
Olivenses''. W programie utwory Bacha, Koszewskiego, Wacława z Sza
motuł, Gorczyckieg0. 

KWIECIEŃ 
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Rozstrzygnic;cic konkursu na poezjG, krótkie formy prozatorskie i sztukG 
sceniczną napisane w dialekcie kaszubskim lub w gwarze kociewskiej . 
. Jury pod przewodnictwem Jana Drzeżdżona przyznało następujące na
grody: w dziedzinie poezji - I nagroda .Jan Walkusz, trzy II nagrody 
Zbigniew Talewski, .Jerzy Łysk, Wanda Schefke, cztery wyróżnienia -
Maria Pająkowska, Ryszard Wenta, Antoni Pieper, Stefan Fikus; w dzie
dzinie prozy nagród nie przyznano, a wyróżnienia otrzymali - Augu
styn Dominik, Bogusława Labudda, Ryszard Landowski, Urszula Mącz
ka, Zbigniew Talewski; w dziedzinie sztuk scenicznych - I nagrody nie 
przyznano, II - Jaromir Labudda, III - Stanisław Janke, wyróżnienie 
Józef Ceynowa, Stefan Fikus, Maria Pająkowska, Jan Szutcnberg. 
Na zaproszenie Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży prze
bywała na Wybrzeżu IO-osobowa delegacja Regionalnego Związku Mło-



dzieżowych Domów Kultury w Lyonie, która zapoznała się z formami 

upowszechniania sztuki prowadzonymi przez CET, POiFB, domy kul

tury. 
!O-lecie istnienia obchodził Dziecięcy Zespół Artystyczny Klubu Garni

zonowego Gdynia-Oksywie „.Jantarek" prowadzony przez Małgorzatę 

i Kazimierza Koszykowskich. 
Na międzywojewódzkich eliminacjach XXX Ogólnopolskiego Konkursu 

TIC'cytatorskiego wybrano siedmiu najlepszych recytatorów, a wśród nich 

studentów Uniwersytetu Gdai'1skiego Przemysława Paszkowskiego i Bar

barę Jankowską. 

Na VI Ogólnopolskim Przeglqdzie Zespołów Amatorskich w Gdyni Pu

char Prezydenta m. Gdyni zdobył chór mieszany „Symfonia" wyróżniono 

zespoły .,Kirasjerzy'', ,,Dalmor" i Orkiestrę Dętą Stoczni im. Komuny 

Paryskiej. W kategorii zespołów muzycznych I nagrodę przyznano Ewie 

Jankowskiej ze Stoczniowego Ośrodka Kultury „Corso", wyróżniono 

zespoły ,,Dropsy" ,,Roxana", ,,Chłopcy po remoncie". W kategorii ze

społów dzir.cięcych I miejsce zajęła Morska Estrada Dziecięca z Pałacu 

Młodzieży w Gdyni, II zespól „.Jantarek". W kategorii chórów dwa 

równorzędne wyróżnienia przyznano chórom 1męskim „Dzwon Kaszub

ski" i „Echo" z Gdyni. 
W ramach I [ Przcglqdu Dorobku Kulturalnego Szkół w gdańskim Pa

l::-icu Młodzieży odbył się fi.nal Konkursu Wiedzy o Regionie. 

W Klubie Morskim w Gdyni zorganizowano giełdę twórczości amc.1tor

skiej „Wiosna ,p". 
11 W Domu Kultury na Oruni odbył się koncert chóru im. S. Moniuszki. 

15-25 Dek::-ida Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.• Wystawy wy

dawnictw regionalnych i sztuki ludowej, koncerty Spotkania z folklo

rem literacko-muzyc:::nyni regionu kaszubskiego (m.in. występ zespołu 

„Kolcczkowianie"), seminarium dla nauczycieli Regionalizacja pracy 

nauczycieli polonistów (wykłady wygłosili Edward Breza i Jerzy 

Samp), odczyt Stanisława Pestki Specyfika kultury kaszubsko-pomor

sldej, ekspozycja Dorobek wydawniczy Wejherowa w 40-leciu PRL. 

MAJ 

15 Zespól Regionalny „Kościerzyna" występował podczas Dni Gdańska w 
Leningradzie. 

20 W Domu Harcerza odbył siq II Turniej Teatralny Niebieskich Tarcz. 

Nagrody otrzymały teatry ze Szkól Podstawowych w Kiełpinie i Staro

gardzie Gdańskim. 
21 W sali Teutru „Wybrzeże" odbył się II Wojewódzki Przegląd Zespołów 

Muzyczno-Ruchowych Gdaó.sk 85. Główną nagrodę „Bursztynowy Herb" 

zdobył Dziecięcy Zespół Artystyczny ,,Jantarek". Dwie równorzędne na

grody otrzymały zespoły „Uśmiech" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koś
cierzynie i „Przygoda" z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gdyni-Orło

wic. Wyróżniono zespół ,,Słoneczko'' z MDK w Pruszczu Gd. 

2.; Z okazji Dni Kultury Radzieckiej w Domu Radzieckiej Nauki i Kultury 

wystc;powul ze.spół wokalny „Legenda" i Teatr Poezji MDK w Rumi. 

28 W Morskim Domu Kultury w Nowym Porcie impreza Pogwarki o regio

nie - gawęda Stanisława Pestki, występ zespołu „Kaszuby" z Kartuz. 

Rozstrzygnięto, ogłoszony przez Gdańskie Robotnicze Stowarzyszenie 

Twórców Kultury „Ster", konkurs dla plctstyków amatorów na plakat 

upamiqtniiljący 40. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Pierwszą na-
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grodq zdobył Dariusz Bożyk, kolejne - .Jerzy Sojka i Henryk Romań

czuk oraz Tadeusz Borowski. 
W Pucku odbyła się wojewódzka Rewia Orkiestr Dętych. 

W Pałacu Młodzieży w Gdyni rozstrzygnięto konkurs plastyczny z oka
zji 40. rocznicy \Vyzwolcnia ziemi gdańskieJ. Wyróżnione prace ekspo
nowane były na "wystawie Ziemia oclańska w oczach dzieci i młodzieży 
w pnwilonie MuzPum Miasta Gdyni. 

Dziecięcy Zespół Artystyczny „.Jantarek" Klubu Garnizono\vego Mary
narki \Vojennej otrzymał dyplom honorowy Ministra Kultury i Sztuki. 
Zespól występowclł w koncercie galowym XI Ogólnopolskiego Festynu 
DzieciGcego „Barwy Przyjaźni" w Zielonej Górze. Napisana przez auto
rów współprćlcujących stale z zespołem piosellka Chory bęben (.Jerzy 
Stachurski - tekst, Kazimierz Koszykowski - muzyka) uzyskała tytuł 

laureatki na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej Siedl
ce 85. 10-lctnia solistka .,Jantarka" Ewa Jurewicz została laureatką 

III Ogólnopolskiego Festiwalu Spiewających Dzieci w Koninie. 

W Za\voi odbyły siq II SpcJtkania Kabaretów Wiejskich, nćl kVlrych 
występowćlła grupa „Do użytku służbowego" z Lubania. 
W finale V Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych a'c]ppella ,.,v 

Częstochowie II miejsce zajął Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcące
go im. J. Sobieskiego w Wejherowie pod kierunkiem Bendykta Raduly. 

I Na estradzie przy Długim Turgu \V Gdańsku występy zespołu regio
nalnego „Kaszuby". 

4 W Domu Harcerza koncert laureatów eliminacji I I Konkursu Recyta
torskiego Poezji Patriotycznej. 
\V amfiteatrze w Tczewie koncert Zespołu Pieśni i Ta1"ica Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

5 W Gniewie inauguracja cyklu koncertów zespołów chórćllnych \VystG
pcm Chóru Nauczycielskiego pod dyrekcj,1 Krystyny Kowalczyk. 

6 W filii MBP na Obłużu woj(:wódzka inuuguracja Dni Kultury, Oświaty, 
Ksic}Żki i Prasy oraz obchody '.10-lccia Miejskiej Dibliotcki Publicz;icj 
w Gdyni. Kazimierz Tymecki, dlt:g(Jlctni kierownik IVII3P otrzymał Me
dal 40-lccia PIU,. 
W Ratuszu St,1romiejskim odbyły si(; wojcwt,dzki·~ diminacj,! XXIV 
Spolkar'l z Pi,·śni;_1 i Pios('flk,i o Ojczyź1iit' 1:ra(:nik 8:-. 

12 W MDK na Oruni koncert z~spolu Pieśni i Taóca „Krajna" z Nakła. 

11 W pawilonie wystawowym l\Tuzeum 1\Iiasta Gdyni otwarcie ekspnycji 
X Wojewódzkiego Przcglqriu Plastyki Amatorskiej. Jury pod przewod
nictwem Mieczysława Baryłki zakwalifiko\'mlo na wystawę 200 prac. 
Nagrody otrzymali: Jan Szev,czyk, Bronislcnva Knopkicwicz, Urszula 
Smoli11ska, Maksymilian Grujewski, Bogdan Solecki, Józef Juraszek, 
Eugeniusz Szamborski, \Vitold Czermak, Elżbieta Glisze\vskd, Zofia Jaw
diuk, Ruth Mazurkiewicz-Pici1kowska, Józef Wespa, Mieczysław Trusz
kowski, Janina Henrych, Gahricla Plichta. 

16 W Domu Harcerza odbył siq XXII Konkurs Teatrów Szkolnych o na
grodę „Bursztynowej Maski". Głów,nc1 nagrodę zdobył Teatr 1\Ialych 
Form z Pałacu 1\Tlodzieży \V Gdyni za widowisko Dziwny jeździec wg 
1\1. de Ghelderode \V reż. Ewy Prylińskiej. Wyróżnienia otrzymały: ,,Staj
nia Pegaza'' z Państwowych Szkół Dudownict\va we Wrzeszczu za spek
takl Myjdodziur wg K. Czukowskiego w reż. Ewy i Tr,masza Ignacza
ków, Zespół Teatralny z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie 
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Gdańskim za przedstawienie Pidni o bębnie wg Z. Herberta i K. Sand

hurga w reż. Marioli Kurowskie.i, Zespól Teatralny Centrum Kształce

nia Ustawicznego l\Techaników i Elektryków w Gda11sku za inscenizacj~ 

Jaskini fiio;:·ofów wg Z. Herberta w reż. Jolanty Zarzyckiej. 
W Pałacu Młodzieży w Gdyni odbył sic.; finał dorocznego Przegl"1du Ar

tystycz;1ych Zespołów Szkolnych województwa gdańskiego. Główną na

grodę w kategorii szkól podstawowych ,,Bursztyno\vą lirę" zdobył ze

spól wokalr.o-rucho\vy „Uśmiech" z Kościerzyny kiero\vany przez Kry

stynę Bigus i Romana Lideka. W kat<-:gorii szkól ponadpodstawowych 

.,Bursztyn Bałtyku" zdobyła Orkiestra De;ta z P<-llacu Mlodzież.y w Gdyni 

pod dyrckcj,1 l'vTicczysława B<1nu1skirgo. 
W MDK na Oruni premit>ra zespołu artystyczmcgo „Gdahsk" Clwrańci 

c t1d1ce - pieśni i ta,1.ce kaszulJskie \V opracowaniu Jana Włc1śniew

skiego. 
W Biakj Sali Ratusza Głównego Miast<-l wyste;p <1.meryk,111.skiego ch<'iru 

,,Bringham Young University Singers" pod dyrekcją .T. Sbheli. 

W klucie „Lajba"' przedstawienie a:1giclskiej grupy teatrnlnej „Nothen 

Dbck Light Theatre". 
W }:łubie „Remus'' koncert zespołu „Di.won Kaszubski'' i otv,',11-cic wy-

stawy tkaniny. • 
W Som0ninic podczas wojewódzkich uroczystości świe;ta Ludowego pn-

lrnzano widowisko \Vyz\voliny Kosinrza. 
W Dornu Rtdzieckiej Nauki i Kultury w Gdańsku odbyły sic.; \VOJcwódz

kie eliminc1cjc XVI Konkursu Poezji i Prozy Radzieckiej. 

W klubie „Pim,zka" spektakl Wyrabianie istot wg Ferflvclurke W. Gom

browicza \\ wykonaniu tec1tru ,,Orfa". 
W auli UG w SrJpocie odbył sic.; T Ogólnopolski Turniej Ta11ca To\v,1-

rzyskicgo o puchar Rddora UG. Nagn,dq zdobyła para taneczna z Gdai\-

sk<-l Dorot<-l Rieger i .Jc1roslaw F,.1lgowski. 
W Białej S.1li Ratusza Gló\',nwgo Miasta konct•rt Chóru Micsz<-l rn!go 

II Liceum Ogólnnkształqcego v.,r Gda11sku pod dyrckcj,1 M<-lriana Gudyki 

i Ch,.>ru Uniwc·rsytctu Gda11skicgo pod dyrckcj,1 Grzegorza Rubina. 

\V muszli !..:onCl'rt.o\VCj przy molo w Sopocie odbył siQ Koncert Lau

reatów XJ Turnieju T,dl'11tów T,1r..cez11ych o puclwr Dyrekt.orn Wydziału 
Kultury i Sztuki !JW. Trzy rc'>w11orzc;d1l(' n~11~rody otrzy1rnlly: Dzir·ci<;cy 

Zl'sp<'>l Arty:-:iyczlly .,Burszty1H·k" z I<lubu (l,1rnizo11owcgo w lklu, He~ 

gionaluy Zespó( Pieśni i Ta11ca „Młoda Kościerzyna'', Zcsp<'>l Pieśni 

i Ta11cn „Kolejarz" z Tczewa. 

27 Y-2 VI Dm Osiedla na Zaspie. J rnprczy rekn'acy jno-sportowe dla dzieci i mło

dzieży. 

31 W Galerii Sztuki Ludowej \\' Hatu;;zu Sturomiej'.,kim otwarcie wystawy 

Zabawki luclowe. 
W GTPS oc'.!Jyło siq z~1konczenie konkursu Ba.foio1vy świat Andersena 

w ramach IX Czytelniczego Sympozjum Dziecięcego „Bliżej książki". 

Aktorzy Teatru Dranwtycz11cgo Z<-lprczentov,:ali spektakl naśń o lJialym, 

sokole. 
W auli UG w Sopocie zakoi1czenie konk 11rsu Sopot moje m.iasto - kon

cert galowy zwycięskich zespołów artystycznych dzieci i młodzieży 

szkół podstawowych i MDK. 

31 Y-2\"I Dni Gniewa „Gniewinki". Odbył się III Przeglc;d Zespołów Estrado

wych i Muzycznych, ,vidowisko Wesele kaszubskie w wykonaniu mło

dzieży z Piaseczna, koncerty chórów. 
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CZERWIEC 
Na Festiwalu Nieprofesjonalnych Filmów Fabularnych „Fabula - Chy
bie 85" drugą nt1grodę otrzymał l'vfarek Wałuszko z „X 1\fozy·' za filmy 
Samogwałt, Pies, Człowiek z powstania. 
W gdyl'1skim Klubie Morskim prezentowana była wystawa Przegląd 
twórczości artystycznej lucl::i mor::a. Ogłoszono v.,ryniki konkursu o na
grodc; im . .J. Conrada za twórczość pisarską i publicystyczną (dwie rów
norzGdne drugie nagrody otrzymali Józef Gawłowicz ze Szczecina i Wła
dysław Pokorny z Gdyni, wyróżnienie Henryk Dyjcta) oraz konkursu 
na dzieło plastyczne o nagrodę im. kpt. ż.w. M. Leszczyóskiego. W dzie
dzinie malarstwa głóv.·,ną nagrodc; otrzymał Hemyk Ciesielski ze Szcze
cina, wyróżnienia: Jerzy Fronczak (Poznań), Andrzej I-Icrok (Gda11.sk), 
Eugeniusz Wróblewski (Gdynia). \V dziale rzeźby przyznano wyróżnienia 
Czesławowi Jacko\vskiemu, Stanisławowi Tuskowi, Jerzemu Tyszko, An
drzejowi Wolyócowi, w dziale grafiki - Jerzemu Tyszko. W dziedzinie 
modelarstwa pierwszq nagrodc; otrzymał Piotr Pruszak. 
Na VIII Konfront;_1cjach Teatrem· Amatorskich w Lodzi wyslcU)ił Teatr 
,,TAKO'' ze spektaklem C::ekajqc net ciotkę Eleonor<; :::e wspaniałym zlo

cistyni kokiem. 
Hozstrzygnic;to kcrnkurs literacki dla dziel"i I ty możesz 2.vstuc: l111cler

senem XX wieku ogłoszony przez Dom Kultury „Przymorze" i filię 

nr 14 WBP. Nadesłano 75 prac. 
W Klubie Stowurzyszenia Dziennikarzy PRL w Gda11;-;ku olwarb wy
stawę prac plastycznych 16-letniej uczennicy IX LO w C-dańsku Mar
ty Muszyńskiej. 

1-2 W Chmielnie odbyły się finały XIV K0'11kursu Hccytatorskicso I'oezji 
i Prozy Kaszubsko-Pomorskiej. 

3 W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury w Gdu11sku odbył si~ koncert 
zespołu „Dzieci Gdaóskt1" z Pałacu Młodzieży w Gdyni. 

6-9 W Ratmzu Staromiejskim odbywały si~ ogólnopolskie póliinały Turnieju 
Poezji Śpiewanej XXX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
z udziałem 39 wykonawców z 35 województw. Do Hnału zakwalifiko
wana została m.in. Alcksa11dra Chabowska ze Starogardu Gd. 

8-9 W muszli koncertowej w Gdyni wystGpowaly zespoły artystyczne z Pa
łacu Młodzieży w Gdy11i: Morska Estrada Dziecir~ca, zespól rytmiczno
-haletov.ry „Muszelki'', Młodzieżowa Orkiestra DGta i Zespół Tai'1ca No
woczesnego. 
Osiedlowy Dom Kultury „Ad Rem" w Oliwie zorganizował imprezG 
Swi~to 0:-;iedla Budowlani. Odbyły sic; konkursy dla dzieci, kiermasze, 
wystawa grafiki Lukasza RogiJ'iskiego, spotkanie z Kazimierzem Nowo
sielskim, koncert zespołów rockowych. 

9 W Lqczy11.skicj Hucie zakoóczył sic; XV Konkurs „Ludowe Talenty" dla 
dzieci i młodzieży. Wn;czono nagrody za najlepsze prace rzeźbiarskie, 

z zakresu malarstwa na szkle, haftu, plecionkarstwa. Odbyło siG spot
kanie z twórcami ludowymi Władysławą Wiśniewską i Anną Konkel, 
wystąpił Zespól Pieśni i T<1ńca „Kościerzyna". 

11 W MDK na Oruni spektakl Teatru „TAKO" Czekając na ciotkę Eleono
rę ze wspaniałym złocistym kokiem. 

15-16 W MDK na Oruni odbyły się finały XIII Konfrontacji Teatru Amator
skiego województwa gdańskiego. Główną nagrodc; zdobył Teatr „TAKO" 
z MDK w Gdańsku za spektakl Śroclek komunikacji w reż. Bogusława 
Posmyka i Zdzisława Górskiego. Nagrodzono Regionalny Teatr Drama-
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tyczny GOK w Luzinie za spektakl Spiqce uejskue B. Sychty w reż. Ma

rii Krośnickiej. Wyróżniono zespoły „Ikuryna'' z OOP w Starogardzie 

Gd., Teatr Warunkowy z UG, Teatr Małych Form z Pałacu Młodzie

ży w Gdyni, ,,Teatry przy kawie" ze Zblewa i Pinczyna. 

16 W nuli UG w Sopocie odbyv.:ały siG I II Mistrzostwa Wojewódzkie w 

Taócu Towarzyskim \V klasie E, D, C. 

1!J W klubie „Lajba'' spektakl Wizja zaprezentował Teatr Wizji i Ruchu 

,,Fugazi". 

22 Otwarcie \Vystawy VII Konfrontacji Plastyki Dzieci~cej Spółdzielczości 

Mieszkaniowej w RSM „Budowlani" w Oliwie. 

22-2:~ W Operze Leśnej odbywał siq IX Centra1ny Przegl~d Zespołów Arty

stycznych zorganizowany przez Ukrni11skie Towarzystwo Społeczno-Kul

turalne. 
W Pałacu Młodzieży w Gdy.ni odbył si~ II Ogólnopolski Turniej Taóc::i 

Towarzyskiego o nagrodę ,.Bursztynowej Fali" w klasach D, C, B. 

22-:! I Odbyły się III Spotkania Nadwiślaóskie. Impreza plenerowa Tcze\vskie 

Sobótki, sesja naukowa Wisła w nwzcalnictwic i Ochrona wód delty 

Wisły, przegląd filmów krajoznawczych, koncert Strofy o Wiśle. 

23 W Bialc)j Sali Ratusza Głównego Miasta wystc:ipily chóry Studium Nau

czycielskiego w Gdat'1sku i Towarzystwa śpiewaczego i111. I<. Szymanow-

skiego, oba kierowane przez J. Siudaczy11ską-Babicz. -

W Domu Kultury Zarządu Portu w Gdyni odbył się koncert galowy 

II Mistrzostw Polski Północnej Zespołów Tanecznych. W kategorii mo

dern jazzu I miejsce zajql zespół ,.Dżamp", w ka tcgorii tańca estrado

wego - ,,XYZ'' - oba z Uniwersytetu Gda1'iskiego. 

Impreza plenerowa Skarszcv,.'skic Sobótki. 

23 W KMPiK w Gdyni program S::anly morskie - pieśni pracy przedsta

wił chór „Stare Dzwony''. 

26 W bazylice św. Mikołaja wystąpił duński chór „Nordjysk Motet Kor". 

W Stoczni Gdańskiej im. Lenina odbyło siq spotkanie działaczy kultury. 

Medale 40-lecia Stoczni przyznano instytucjom kulturalnym znsłużonym 

w kontaktach ze środowiskiem stoczniowym. Otwarto wystawq pokon

kursową plastyków amatorów. Jury \V składzie Zygfryd Korpalski, Mie

czysław Baryłko, Cezary PaszkO\\"Ski v.:yróżniło: w dziedzi:1ic malarstwa 

I nagroda Waldemar Wcsołov,.rski, Il - Jan Szewczyk, III - Barbar:1 

Paluch i Józef Wysocki, wyróżnienia - Alicja Grześkowiak i Marina 

Szymborski; w dziedzinie rzeźby r nagroda - Jan Stangeberg, II -

Waldemar Wesołowski, ITI - Tadeusz Kucia; w dziedzinie projektów 

plakatów I nagroda - Tadeusz Borowski, II - Henryk Roma11czuk, 

III - Waldemar Wesołowski. 

28 W Domu Radzieckiej Nauki Kultury koncert kaszubskiego zes,połu 

,,Koleczkowianie". 

29-30 W Wejherowie odbywał siQ X Festiwal Pieśni o Morzu z udziałem 

24 zespołów chóralnych. Zorganizov,:ano sesję naukową Marynistyka w 

muzyce i 4 wystawy marynistyczne. Wystąpił także chór męski „Tonus" 

z Anglii, Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice", ,,Koleczkowianie", Kapela 

Portowa kierowana przez Lecha Miądowicza, zespół „Constans". 

LIPIEC 
Na XXX Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Ostrołęce jedną 

z dwóch równorz~dnych II nagród otrzymała Barbara Jankowska ze 

Starogardu Gd., jedną z dwóch III nagród - Przemysław Paszkowski 

z Gdańska. 
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We ~:ładyslawowie odbywał si~ I II Przegląd Piosenki Marynistycznej. 
Główr ą 1:agrodę otrzymał zespół wokalno-instrumentalny ze Studium 
Nauczycielskiego w Gdańsku, II - zespól „Młodość" z M-GOKSiR w 
Pc-lplinie, III - Tadeusz MasO\va z MDK w Nowym Porcie. 

1-11 W Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy odbywał się plener dla twórców 
ludowych i plastyl-:ów amatorów. 

i W Zlo~cj Górze k. Brodnicy Górnej odbyła się doroczna impreza folklo
rystyr ~na Truskawkobranie. Grupa ,,Constans'' przedstawiła widowisko 

Nept1lnowe igry. 
8 \V Domu Kultury na Przymorzu otwarto ekspozycję malarstv.:a człon

ków Stowarzyszenia Nieprofesjonalnych Plastyków w Gdańsku. 
9-16 Zespół Pieśni i Tańca „Gdańsk" z l\IDK na Oruni wziął udział w Mię

dzynarodowym Festiwalu 1\tTuzyki i Ta11ca w Inverness w Szkocji, pre
zentując spektakl Chorafici e tidice. Choreograf - Jan Właśnie\vski, 

przyg. chóru - E\',:a Dąbrowska, kierownictwo - Czesław Grochalski. 
13-11 \V Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warsz,nvie ,vid(nvisko We

sele gdm~skif, zaprezento\val Zespól Artystyczny „Gdańsk" i Zespół Mu
zyki Dawnej „Antiqua Modo''. 

11 W Oliv.:skim Wieczorze Kamcrabym w Pałacu Opatów wystąpił Kanw
ralny Chór Nauczycielski pod dyrekcją Krystyny Krrn:alczyk. 

17 YII-l IX W Kc1rtuzach czynna bylcl wystawa Sztuka ludowa Kas:rnb .<:;roclkn
'1.l'ych. 

18-20 Na X Konkursie Piosenki Czeskiej i Slow<.1ckiej w Bielslnt-Bi,ile.i 
III nagrodę zdobyła Anna Bakun z Gda11ska. 

19 \V DJmu Had.deckiej Nauki i Kultury wyst,wił zesp{il folklorystycwy 
,, Kolcczkowian ie". 

20 Inaugurncja imprez Cepeliady w Gdyni. Wystr_;py zespołów rcgionalr„ych 
,,Koniaków", ,,Kurpianka", ,,Wilamowice'', ,,Kołbiel'', kapel ludowych, 
kiermasze twórców ludowych. 

21-22 Odbyły si~ imprezy plenerowe .Jarmark Wdzydzki (Wdzydze), \\'yzwo
li'ly Kosiarza (Ostrzyce), Kaszubskie Lodzie pod Żć1gbmi (Chałupy). 

22 \V KMPiK w Gdyni otwarto wystawę prac (mal,1rstwo i ceramika) 
członków sckcji plastycznej Hobot11iczo-Kultu1·,ll110-1\rtystycz1H'go Towa
rzystwa „Brodogr<1ditclj'' z Itijeki . 

.26-28 W Turnieju Poezji Spiewancj XXX Og,'ilt1()polskicgn Ko11kur~;u Ikcyta-
1orski<'go I I 11agrodq otrzym:tl H;1doslaw Cil'clio!Pwski, ;1 wyróżni1·11i,1 

Alicja Swiderska i Aleksa11dra Chabowslrn. 
27-3tl Z okazji Dni Gdar1ska na dzicdziócu K:1towt1i wystc;powaly teatry amu

torskie: Cyrk „Pi:1ezka", ,,Teatr S11ów" ze S}l'..'ktakh•m ]>chla s:::achrajka, 
Teatr Uliczny. 

28 W Bi,iłej Sali Ratusza Glów11cgo Miasta wyst(;p chóru „Moniuszko". 
:!8 \'11-l Ylll W sali Teatru „Wybrzeże" odbyv-·al sic; IX Festiwal Zespołów Folklo

rystycznych Polski Pc'ilnocnej. Wysh1pilrJ 18 grup z 7 województw. Ze
społy prezentowały program także na estradach przy Długim Targu 
i na Przymorzu. Główne nagrody Wojewody Gdai'1skiego „Bursztynowe 
Neptuny" przyznano trzem zespołom: w kategorii grup reprezentujq
cych folklor autentyczny - Regionalnalnemu Zespołowi Pieśni i Tar'lca 
,,Kaszuby" z Kartuz, w kategorii zespołów prezentujących folklor arty
stycznie opracowany - Zespól Pieśni i Taóca „Powiślanie" z Czernina, 
w kategorii kapci ludowych - ,,Przepióreczka" z Gryfic. 

LIPIEC-SIERPIEŃ 

VIII Międzynarodowe Spotkanui Chóralne. Wystq-powaly następujące ze-
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SIERPIEŃ 

spo1y (w Gda1'tsku koncerty odbywały siq w Ratuszu Staromiejskim i na 

Długim Targu): chór mc;ski „Tonus" z Finlandii (1--2 VII Gda11sk, Mal

bork); studencki chór mieszany „A cappella" ze Szwecji (2-4 VII Gdynit1, 

Żukowo, Gd;1óska); chór męski „Halados" z Wqgi<'r (10-12 VII Malbork, 

Gd<111sk, Tcze\v); chór studencki mieszany „Tone Tomśić'' z .Jugosławii 

(16-17 VII Gdaósk, Malbork); chór mieszany „OrfeCi:i Portuensc" z Hisz

panii (22-24 Vfl Sopot, Żukowo, Gdańsk); chór mieszany polonijny 

„Chopin" z USA (27 Vll Gdai'1sk Teatr „Wybrzd,.:''); chór micsz~rny 

ITet Lijstcrncstje" z Belgii 01 VlI Ratusz Głównego JVIh1sta)· chór mic

~zany „Coral Sant Miquel" z Hiszpc1nii 
1

(:3-4 VI II Gda11sk, s'opot): chór 

mieszany ,,Don Lavinio Virgili"' z Włoch (o---9 VIII Malbork, \Vejhero

wo, Gdynia, Gda1'isk); chór mieszany „Cento Torii'' z Włoch (1-l-lfi VIII 

Cdai'lsk, Wejherowo); ,,Komorny Spcvacky Zbor Ucitelek" z CSRS (.:2!- 

-2,"i V I 1 I Gclaósk, Sopot); chór chłopiqco-mqski „Die Mi.inchnvr Chorbu

))('n Mi.inchen" (28 VITI Oliwa); ch(ir mlodzid:rnvy że11ski „fklc,mto" 

z CSHS (~O VI I I ('i-cb11sk). 

\V RijcC(! v\' Jugosławii wystGpuw,11 Zespól Pieśni i Ta1·1c,1 .,D,dmor''. 

W Wojewódzkim Klubie L.-1czności w Cda1'1slrn wystawa i sprzedaż prnc 

członków Stowarzyszenia Nieprofesjonalnych Plastyków. 

Na Mic;dzynarodowym Festiwalu Teatru Ulicznego w Jl'leniej Górze 

wystGpowuly T<:>atr ,.T AE.O" i „Pinezka" z Gdar'tska. 

z okc1zji Dni Gda11ska i Jarmarku Dorninika(1skicgo na dziedzii\cu Ka

towni występowały amatorskie zespoły teatralne: ,,Teatr Snów'' ze spek

taklem Pchla s:z,achrajka (I, :3 VIII), Teatr Animacji i Teatr „TAKO'' 

ze spl'ktaklem Ioras:ki :ze ś111icrcią (:i-6, D-10 VTII), Cyrk „Pinezkc1'' 

(9-10 VI IT). 

7 W Białej S.tli Ratusza Głównego Miasta wysh;pil Chór Politechniki 

Gdahskicj. 

17 W Tczewie odbył siq Festyn Wiśla:1y, podczas którego Telewizja Polska 

zrealizowała program Wzdłuż Wi!::C!J, wzcllllż Polski. Wystc1pily zespoły 

folklorystyczne, m.in. ,,Kolejarz'', tczewski mGski ch<>r „Echo" oraz ze

społy rockowe „Lenard" i „Akces". 

17-18 We Widu odbywał się VIII Turniej Ga-vvqdziarzy Ludowych Kaszub 

i Kociewia . .Jury pod przewodnictwem Edmunda Puzdrowskiego przy

znało nagrodc; główną im. H. Dcrdowskiego (w turnieju gawęd nic pu

blikowanych) .Józefowi Roszmanowi z Gnieżdżewa, nr1grody otrzymali 

Henryk Hewelt z Gdyni i Franciszek Wegner ze Stebna. NagrodG 

główną im. J. Bruskiego (w turnieju gawęd publikowanych) zdobył Ro

man Skwiercz ze Straszyna, nagrody otrzymali Grzegorz Daleki z Szym

barka i Augustyn Dominik z Krokowej. Turniejowi towarzyszyła wy

stawa sztuki ludowej, kiermasz ,vydawnictw WOK, wystc;py zespołów 

folklorystycznych z województwa gda1'iskiego i muzykantów z Podhala. 

23 W klubie „Łajba'' w Sopocie spektakl teatru otwartt,go Janusza Lwo

wicza Pierwszy kwiat. 

WRZESIEŃ 

Na tournee \ve Włoszeeh przcbywul chór „Symfonia'' z Gdyni pod dy

rekcją F.lżbicty Cieślak. 

W ł ... ehie odbywał siq plener dla plastyków· amatorów. Wyst:1w 1; poplt•

rn•row,1 ot\v;irto w 1)01rn1 ff;1n·t'rza w <;d,u'isku. 



I 

1-10 W KMPiK przy Długim T;:irgu wystawa prac plastycznych c1matoróv, 
w 40-lecic Stoczni Gdańskiej im. Leniina. 

14-15 W klubie „Łajba" w Sopocie spektakl teatru otwartego Drugi kwiat Ja. 
nusza Lwowicza. 

20 W Domu Społecznym na Zaspie ot\v,u-cie wystawy DzieciGcego Pleneru 
Artystycznego. 

PAŻDZIERNIK 

Inauguracja roku kulturalno-oświatowego PUPiK „Prasa-Książka-Ruch'' 
w klubie „Ruch" przy Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w 
Lubaniu k. Kościerzyny. Klub znalazł się na liście najlepszych w ogól
nopolskim konkursie „Złotej 17" klubów w Polsce, ogłoszonym przez 
ZG RSW. 
Jubileusz 40-lecb działalności obchodziło Towarzystwo Śpiev,/acze im. 
K. Szymanowskiego. Od 1966 r. chórem kieruje Józefa Siudaczyó.ska-B.i
bicz. Uroczyste koncerty odbyły się ~7 X w Białej Sali Ratusza Głów
nego Miasta - Msza jnbilemzowa K. Wiłkomirskiego i Syn marno

trawny II. Opie11skiego z udziałem solistów Opery Bałtyckiej i 22 XI 
w kościele garnizonO\vym Ś\V. Piotra i Pawła we Wrzeszczu. 
W Klubie Morskim w Gdyni czynna była wystawa fotografie.zna 
280 clni na chloclnicowcu „Zyrarclów" Włodzimierza Zielanda. 
Na międzywojewódzkich eliminacjach Festiwalu Polskiej Pieśni Chóral
nej w Koszalinie srebrne medale otrzymały m.in. Chór Unhversytetu 
Gdar\skiego pod dyrekcją Grzegorza Rubina i Chór Mieszany Liceum 
Ogólnokształcącego w Wejherowie pod dyrekcją Benedykta Raduly. Pu

char Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie otrzymał Kameralny Chór 
Nauczycielski z Gdai1ska. 

4-G XI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Nie\vidomyc:h odbył się w Gdc.111-
sku. Koncert laureatóv,' w Teatrze „Wyhrzeże''. Drug4 nagrod<~ otrzy
mała Urszula Bladowska z Gdai1ska. 

G W trakcie festynu przed\vyborczego na molo w Sopocie wystr,po\v,d 
Teatr Uliczny „Kram". 

10 Inauguracja sezonu kulturalnL'gO w Stocznio\\'ym Ośrodku Kultury 
„Fregata'' w Gdyni - wyst(;p Teatru Warunkowego z Uniwersytetu 
Gdaóskiego ze spektaklem Nie dokoiiczo,ie framnenty wg S.r. Witkie
wicza. 

1-1 W Teatrze „Wybrzeże" odbył się 1 I Koncert Galowy ZespołÓ\V Folklo
rystycznych. Pokazano inscenizację wesela kaszubskiego Hanka się żeni 

wg B. ~Sychty w reż. Jaina Właśniewskiego. 
l-t-15 Rozstrzygnięcie konkursu na współczesną sztukc; ludo\vą Kaszub dla 

województwa gda11skiego, słupskiego i bydgoskiego. Wplynqło 625 prac 
125 autorów. 

15 W MDK na Oruni wystąpił Teatr „TAKO'' ze spektaklem Czekajac na 
ciotkę Eleonorę i Sroclek komunikacji. · 

16 W sekcji Literackiej Gdai1skiego Robotniczego Stowarzyszenia Twór
ców Kultury „Ster'' spotkanie z Tadeuszem Rafalowskim. 

16-19 Podczas Spotkań Jesiennych w KSW „Żak", Czarnej Sali Teatru .,Wy
brzeże" i w Ratuszu Staromiejskim prezentowane były spektakle Teatru 
·warunkowego, Teatru „TAKO" i „Pif-paf" Konrada Materny. 

19 W Ratuszu Staromiejskim odbył się centralny koncert inaugurujący 

otwarcie roku kulturalnego ZSP i obchody :35-lecia ZSP. Wystąpił teatr 
,,TAKO", grupa „Dżamp", zespoły rockowe. 



21-28 Na Ogólno.polskim Konkursie Recytatorskim Poezji Współczesnej im. 

J. Przybosia o nagrodę „Złotego Lemiesza" w Rzeszowie I miejsce spo

śród teatrów poezji zdobył Teatr „lkuryna'' z Ogniska Pracy Pozaszkol

nej w Starogardzie Gd. 

25-27 Na Ogólnopolskim Przeglc.1dzie Filmów Nieprofesjonalnych „Retro 85'' 

w Nowym Targu II 11.:igrodę za zestaw filmów otrzymali Murek Walusz

ko i Wojciech Kłoczko z AKF „X Muza". 

26 W siedzibie GTN odbyły się eliminacje X Konkursu Kr,1somówczego 

Młodzieży Szkolnej. 

LISTOPAD 
Na gościnnych występach w Warnie przebywał Kaszubski Zespól Pieśni 

i Tańca „Siemkowice". 

W Kartuzach odbył się Konkurs Piosenki Kaszubskiej. 

Chór męski „Harmonia" z Wejhero\va obchodził 6:3-lecie działalności. 

Od 1981 r. dyrygentem chóru jest Elżbieta Kania. 

Uwreatkri Ogólnopolskiego Turnieju Hecytatorski(,go Klubu Zapalonej 

Świecy została m.in. Maria Demska z Gdar'lska. 

2-3 W klubie „Łajba" w Sopocie spektakl teatru otwartego Dziady Obrzęd 

wg A. Mickie\vicza w oprnc. i reż. Janusza Lwowicza. 

G W Szkole PodsLnvowej nr 48 na Zaspie odbyła siq uroczys~ość n<.ldania 

bibliotece szkolnej imienia Marii KonopnickiPj. Ki0rownikit'm biblioteki 

jest Donata Nawotk:J.. 

1 l W Tarnogrodz.ie na Za:11ojszczyźnie odbywnl siq II Sejmik Teatrów Wsi 

Polskiej. Zespól ze Strzelna przedstawił kaszubskie widowisko obrzędo

we Gwiżdże. 

IG-17 W finale IV Turnieju Poetyckiego o „Pierścień Kingi" na Zamku w 

Kożuchowie (woj. zielonogórskie) wystc1pił Teatr „TAKO" ze spektaklem 

Czckajqc na ciotkę Eleonorę ze wspaniałym złocistym kokiem. 

Na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich resortu komunika

cji w Krakowie wystąpiła grupa pantomimiczna „Fugazi" z Domu Kul

tury Kolejnrza w Gdyni, której kierownikiem artystycznym jest Tomasz 

Grzegorski. Spektakl Wizje-Sylogizm został wyróżniony za twórcze po

szukiwania oraz intcresująq warstwq dźwiqkow~1. 

23 W Gdaó.skim Ośrodku Teatralnym w MDK na Oruni spektakl Smol.c 

wawelski w wykonaniu teatru amatorskiego ze Starogardu Gd. 

21 W cyklu „Chóry amatorskie w Ratuszu" w Białej Sali Ratusza Głów

nego Miasta wystąpiły: chór męski „Moniuszko" pod dyrekcją Henryka 

Gostomskiego ornz chór „Cantores Veihcrovienses" pod dyrekcją Marka 

Rocławskiego. 

26 W klubie „Fregata" w Gdyni odbył się uroczysty \Vieczór z okazji 40-le

cia amatorskiej pracy artystycznej i spoleczmej Stanisława Stanisław

skiego. 

:rn Teatr „Miniatur;.i" i WOK zorganizowały w MDK na Oruni punkt kon

sultc1cyjny i zajqcia warsztatowe dla instruktorów teatrów dzieciqcych, 

GRt:nzIEŃ 

2 W Teatrze Dramatycznym w Gdyni odbył się uroczysty koncert gdyń

skiego chóru „Symfonia" pod dyrekcją Elżbiety Cieślak z okazji 55-lecia 

działalności. Pov/tórzenie koncertu 15 XII w Białej Sali Ratusza Głów

nego Miasta. 

5 W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury w Gdar1sku odbyło siq zakończe

nie V Fcsthvalu Ludzie i Morze. 
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6-H W Klubie „Łajba" odbyły siG II Studenckie Ogólnopolskie Prezentacje 

Otw.utych Teatrów. \Vystcwily: tentr „Kto'' z Krakowa, Teatr mimu 

,.Gest'' z \Vrocławia, ,,Scena 6'' z Lublina, ,,\Viatyk" z Bytomia, Teatr 

W,1runkowy, ,,TAKO'', Teatr Otwarty or·J, ,,Stajnia Pegnz~l' ' z Gdr1ska, 

Te,,tr Wizji i H.uchu „Fugazi'' z Gdyni. Odbyły sic; także pokazy ulicz

nP. 
G- 15 Na II Diclawski<'j D<·k,1dzie Tcntrnlncj wyst,ipil 1t>nir Pałacu Mlodzieży 

z Gdyni. 
9 'vV klubiP Mary:1arki Woj(·11rwj w Cdyni wernis,1ż m;d;1rstw;1 kmdr. 

Eugt•niusza Paszkcnvskiego. 

J~ TO\varzyst\vo Kultury Tc•,itr,dncj zorg<.1nizo\valo w klubie „Fregata'' \\' 

Gdyni insce~1irncjG bajki O kocie w butach wg J. Brzechwy w opr;1c. 

Iwony P.1szkiewicz w wykona:iiu ucz11i(l\v :':;zkoly P0cbta-.vowej nr 16. 

Wyst,wilct również k~1pcla kaszubska z zespołu „Bazuny" z Leźna. 

17 W Gcl,n'1sldm Ośrodku Tcatrnlnym w MDK n,1 Oru11i Teatr „Gzik-Czak" 

z Pałacu Młodzieży w Gdyni wprczent(Jwal spektakle p;1,1tomimiczm~ 

Hez oclwo/ania i Nfr:J)oro.:u.111ieni.e or,1z mc,nodram 1Hil'j:we zam/.;:nir;t.e 

\vg S. Ikckdt.1. 

Po na dto \\' 1985 rok u: 
- W Biurze Wystaw Artystycznych odbywał si(~ cykl wykL1dów z historii polskiej 

sztuki prO\vadzonych głównie przez Ryszarda Ziarkiewicza. 

- W Gdai'1skim Towarzystv,·ie Przy jJciól Sztuki przy współudziale Muzeum Naro

dowego zorganizowano „WszechnicG wiedzy o sztuce" - cotygodltiC,\Ve wykbdy 

wygłaszała Beata Sztyber (od marca do maja). 

\V Muzeum Archeologicznym kontynuowane były spotkania filmowe w cyklu 

,,Rodowody cywilizacji". 

- W Muzeum Narodowym kontynucnvany był cykl „Niedzielnych spotk,u'1 ze sztukq'' 

pod hasłem Po:::najemy galerie nwzeów polskich. 

- W Studium Wiedzy o Sztuce zorg,mizowunym przez Wojewódzki OśrodC'k Kultury 

odbył siG cykl wykładÓ\V „Sztuka i wychowanie". 

- \V Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej cykl spotk:1/1 edulrncji muzycznej mło

dzieży prowadzonych przez Konrada IVfielnika (styczeń-czerwiec). 

- W WOK kontynUO\V,HlO ksztiJłccnie pracc)\vników kultur;ilno-wychowawczych \V 

ramach Pa1'istwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych. 

Opu blikowano: 

Studencki Teatr ,,Jedynka''. Monografia Młodego Teatru. pod red. Michała Bb

żejewskiego. Centralny O~rodek Informacji i Analiz Studenckiego Ruchu Kultu

ralnego. Gdańsk-Pozna11-War::;zawa. 

Nakładem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury ukazały siG: 

L. Malicki Rok obr:::ęclowy na K.aszulJach / 

J. Sójka Pr:::ygody Kubusia. 

Dalecznosc. Piosenki z IV konkursu na ut wory z tekstem, kaszubskim, lub ko

ciewskim. 

,,Ziemia Gda1·1ska'' nr 1-12-14:~, U4-11.\ J.IG-117. 

Kociei.l'ie w muzyce Rckraty z sesji. 



ESTRADA. MUZYKA ROZRYWKOWA 

;;TYCZEŃ 

7, JO, 13 

7 

8, 12 

J;j 

JH-20 
2G 

1981 

W MDK na Oruni, nc1 Stogach oraz w KMPiK przy ul. Długiej recital 
Stef ana Zacha. 
W klubie „Pinezka" na Przymorzu koncert b,dlad w wykonaniu dudu 

,.Duśka i Wojtek''. 
W KMPiK w Gda1'isku i w (1dy11i koncerty wokal110-111uzycz1w w wy

konaniu grupy „l3azur": Ulica wicllde.i kolc:cly (powtórzenie: Hatusz 
Staromiejski i Dom Harcerza 15 I). 

W klubie ,.Medyk" wystc;p gitarzysty b,1sowcgo Pekki Pohjoli i zespołu 

„The Group" z Finlandii oraz grupy rockowej „Latająca Maszyna do 
Szycia". 
W sali Teatru „Wybrzcźc" recitale Maryli Rodowicz. 
W Domu Kultury na Zaspie wystc;py grup rockowych „Coxi" i „Kon
went A''. 

27 W klubie „Kwadratowa'' koncert jazzowy S. Kulpowicza i A. Dutkie
wicza oraz grupy ,.Stix''. 

29 W klubie „K\'.:adratowa" recital Olka Grotowskiego. 
I-Il Imprezy choinkowe dla dzieci organizowane przez BART, przygotowa,ne 

przez aktorów gdańskich teatrów: Bal kapitański, Pora dla gwiazdora, 

Karnawał cyrkowy, Będzie Rumcajs, Zimowe spotkanie Kacpra, Misia 

i Wiewiórki. 

LUTY 
1 W Domu Kultury „Kolejarz" występ grupy rockowej „Kombi" z Jerzym 

Piotro\vskim przed występami w Lublinie. 
1--2 

2 
3 

!l-10 

13-15 
lJ 

13 

19 

21 

27 

·w hotelu „Gdynia" recitale Tadeusza Rossa. 
W KMPiK przy ul. Długiej koncerty Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. 
W klubie „Rudy Kot'' recital Wojciecha Młynarskiego. 
Wystqpy w Koszalinie grupy „Babsztyl". 
W sali Teatru „Wybrzeże" i kinie „Gedania" recitale Ireny Jarockiej. 
W Do;1rn Kultury na Stogach wicczc'>r ballad i poezji śpiewanej w wy
konaniu „Duśki i Wojtka". 
W klubie „Kwadrntowa" koncert Kapeli Bluesowej „Ł~1kowa" z Poz
nania. 
W Pa11sl\\·owej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej wystqp reaktywo
wanego przez Jerzego Partykę big-bandu „Gdaó.sk". 
W klubie „Kwadratowa'' · występ big-bandu „Gdaó.sk" oraz „Mietek 
Blues Band" i „New Coast". 
W Domu Harcerza spotkanie Estrada Młodych (amatorska twórczość 

estradowa) zorgc1nizowane przez harcerski Klub Piosenki „Stajnia". 
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28-29 W KMPiK przy ul. Ogarncj, w klubac.:h „Bukszpryt", ,,Kwadratuv.;a" 
i KSW „Żak" występy duetu jazzowego Tomasza Szukalskiego (saksofon) 
i Tomasza Stańko (trąbka). 

l\lARZEC 
2 W KMPiK przy ul. Ogarnej koncert .Jana Ptaszyna-Wróblewskiego 

z zespołem. 
7-12 
8-15 

12 

11 

H-16 

15 

W kinie „Gedania" wyst~py greckiego zespołu „Orfeusz''. 
W klubie „Łajba" cykl imprez pod hasłem Spotkania z Trójkq. Spotka
nia z rcd;iktorami PR: Wiktorem Legowiczem, Woj_ciechem Mannem, 

Januszem Kosińskim i Grzegorzem W;isso\vskim. Wieczór ballad, kon
certy zespołów rockowych ,.PokPr'', ,,Pand;i", ,,Jeep", Orkiestry ósmego 
Dnia, zespołu „13-Complex'', Teatru Adekwatnego ze spektaklem Za 

życie zuchwale. 
W Teatrze „Wybrzeże" inauguracja cyklu spotkaó muzycznych „Jazz 
w teatrze'' - występ hig-bandu „Gda11sk". 
W KMPiK przy ul. Ogarncj wyste.;p zespołu „D-Complex" z Wrocławia. 

Klub BluE'sowy im. Alexisa Kornera przy KSW „Zak'' zorganizował 

meetingi bluesowe z udziałem Jana „Junou" .Janowskiego i zespołu 

,,Mietek Blues Band" w klubach „Bukszpryt", ,,Rudy Kot", ,,Kwadrato

wa", KMPiK w Gdyni. 
W KSW „Żak" koncert zespołów „Mietek Blues Band" i „Tubaj Cho

rus". 
15-19 W konkursie „ZłotE'j Tarki" podczas Old Jazz Meeting w Warszawie 

występowały gda11skie grupy „New Coast", big-band „qctańsk" oraz 

,,Skutki Nudy" z Wejherowa. Laureatem indywidualnym został Grze
gorz Nagórski, puzonista z zespołu „New Coast". 

16 W hali „Olivia'' występ angielskiego zespołu rockowego „Classix Nou-

veaux". 
19 Klub Muzyczny KMPiK przy ul. Ogarncj przyjql nazwę „Maestro". 

21-23 W MDK na Oruni i w klubie „Bukszpryt" w Gdyni, w Domu Społecz
nym na Zaspie koncerty Elżbiety Adamiak z udziałem Andrzeja Ponie
dzielskiego, Wacława Juszczyna i Andrzeja Pawlukiewicza. 

21-22 W klubach ,,Bukszpryt", ,,Kv,radratowa", ,,Żak" koncerty zespołu „Music 
Market". 

29 W klubie ,.Lajb,1'' koncert Elżbiety Mielczarek. 
30 W klubie „Rudy Kot" spotkanie Stmvarzyszcnia Muzyki Ludowej Coun

try. 

31 W ZDK Zarządu Portu Gdynia wystc;py zespołu estradowego „Flotylla". 

KWIE(TEŃ 

5 W KMPiK przy ul. Ogarnej konc.:ert zespołu „Antiquintct". 
5-9 W Domu Rzemiosła w Gdyni oraz w kinie „Gedania" w Gdaósku wy

stępy kabaretu „Pod Bud,1". 
6 W klubie „Bukszpryt" występy zespołu roc.:kowego „Tubaj Chorus". 

\V klubie „Akwen" koncert zespołu rockowego „Dr IIackenbusch". 
9 W hotelu „Gdynia" recitale Tadeusza Hossa. 

10 W KMPiK przy ul. Ogarnej koncert zespołu ,.Portret". 

12-13 \V klubach „Żak" i „Kwadratowa" recitale Krzysztofa Scieri.li1skicgo 
z towarzyszeniem zćspolu „String Conncction". 

338 

13 W KMPiK przy ul. Ogarnej koncert zespołu jazzowego „Easy Rider" 
W Domu Społecznym „Zaspa" \vystr.p grupy „Savana". 



16 

16, l~l-20 

17, 20 

27 

28 
30 

.:\JAJ 
2 
3 

9 
10 

W Teatrze „Wybrzeże" \V cyklu koncertów „Jazz w teatrze" występy 

big-bandu ,.Gda11.sk" oraz laureata „Złotej Trąbki" - zespołu „Bcale 

Street Band" z Krakowa. 

W kinie „Gedania" Tadeusz Ross prezentował program satyryczny żu

cie przerosło kabaret. 

W Domu Tc<.:hnika NOT występy kabaretu Jonasza Kofty Przebieran

ka - przewalanka. 

W hali „Olivia'' występy zespołu „Lady Pank". 

W Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej recital Waldemara Chyliń

skiego z zespołem „Kaczki z Nowej Paczki". 

W MDK na Oruni maraton jazz-rockowy w wykonaniu zespołów: ,,Mie

tek Blues Band", ,.Double Track", ,,Savana'', ,,Jeep", ,,Protest·•, big

-band „Gdaósk". 

W hali „Olivia·· występ Eltona Johna z Wielkiej Brytanii. 

W Teatrze „Wybrzeże" w cyklu „Jazz w teatrze" koncerty big-bandu 

,,Gdaó.sk" oraz grupy „Heavy Metal Sextet'' z rTornaszem Szukalskim . 

W KSW .,Żak" koncert radzieckiego zespołu jazzowego „Kadans". 

W SDK „Gedanus" koncert konkursowy zespołów rockowych. Wystą

piły zespoły ,,Achilles", ,,Akces", ,,ARC", ,,Brundrr", ,,Fetysz", ,,HGW", 

,,Jaguar", ,,Kleszcz", ,,Konwent A", ,,Protest", ,,Sas", ,,Sciek". 

W hali „Olivia" \Vystęp Wielkiego Baletu ,.Thaiti". 

W klubie studentów UG „Wysepka ·· występy zespołu jazzowego „Vistula 

Hi\·er Brass Rmd'' ornz grupy .,Orienta<.:ja na Orient''. 

W klubie .,Akv,:en" wyste;py Jacka Zwoźniaka z zespoł~m. 

l l W MDK .na Oruni recital Ja<.:ka Zwoźniaka. 

11-13 W Teatrze Letnim w Sopocie występy grupy „Lombard". 

12-13 W hali „Olh·ia" X Wiosna w Tulipanach. Oprócz ekspozycji kwiatów 

wystt;py grup „Savan.1" i „Babsztyl", ze;;połu ta11ca nowoczesiwgo 

12-1!1 

1-ł 

1s-rn 

•)•) 
-.> 

:w 

31 \'-3 \'ł 

31 

CZEltWIEC 
1-3 

,,Dżamp". 

W hotdu ,/-;dynia" n·cit:tlc l<rystyny Sit•nkit·\\'icz, program Kobieta JJO 

przej.kiach. 

W klubil' ,,Rudy Kot" z okazji :W-lecia G<Llfokit•go .St11dia Piosl'nki 

spotkanie inicjatorów i organiz:.itorów Studia. 

XXV Zielony Karnawał w klubie ZSP PG „Kwadratowa" z okazji 

2~-lecia. M.in. występy zespołów „Miett.'k Blues Band'', ,,New Coast", 

,,Extra Ball'', ,,Old Timers" i Jacka Fedoro,vicza. 

W klubie „AkwPn'' wystqp greckiego zespołu ,,Orfeusz". 

Sesje Klubu Bluesowego im. Alexisa Kornera z udziałem Pawła Ost..l

fii odbyły się w klubach „Bukszpryt", ,.Rudy Kot", ,,Kwadratowa", 

,,Lastadin" oraz KMPiK w Gdyni. 

W Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej na Morenie wystt;py kabaretu 

piosenki .,Bez .Jacka'' - laureatów Festi\valu Piosenki Studenckiej Kra

ków 84. 

W hali .,Olivia" wystc.;py Rt.>wii Dzieci½'cej na Lodzie. 

W T<·atrze Letnim wyste;py grupy rockowej „Oddział Zamknięty". 

W OpPrze Leśnej koncerty dla dzieci w ramach Świata Dziecka w ,vy

konaniu aktorów warsza\\'skkh - program Lokomotywa Pana Tuwima. 

W KMPiK w Gdyni oraz w KMPiK przy ul. Ogarncj w Gdaósku impre

zy Piosenka polska w .JO-leciu PRL - spotkanie z laureatami Festiwalu 
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Piosenki Studenckiej w Krakowie: Aleksandrem Skonieczką, Ryszardem 
Maniasem oraz kwartetem „Bractwo Yorgi''. 

5 W KMPiK przy ul. Ogarnej koncert zespołu jazzowego „Gold Wash
board". 

15 

21 
25 

26-27 
29 

W KMPiK przy ul. Ogarnej recital Tomasza Olszewskiego, laureata 
Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. 
W klubie „Rudy Kot" recital Teresy Nowickiej z zespołem. 
W sali Teatru ,,\Vybrzeże" impreza „Jazz w teatrze". Występy m.in. 
zespołów „Old Timcrs" i ,,Gold Washboard". 
W Teatrze Letnim występy kabaretu „Wały Jagiellońskie". 
w KMPiK przy ul. Ogarnej występ Ryszarda Maniasa z programem 

Kilka zwykłych słów. 

LIPIEC 
Imprezy dla dzieci organizowane przez BART, przygotowane przez akto
rów scen wybrzeżowych: Niespodzianek wiele z Pankracym na czele, 

Godzina Arlekina, Ka bajki. 
1-6 W Teatrze Letnim w Sopocie wystGP kabaretu „Elita". 

4 W KMPiK przy Długim Targu recital piosenek Włodzimierza Wysoc
kiego w wykonaniu Marka Miklasa. 

5-15 W hotelu „Gdynia" recitale Jana Kaczmarka. 
6 W KMPiK w Gdyni i Sopocie program Ja tu powrócę - piosenki Wło

dzimierza Wysockiego prezentowali Marek Miklas i Jerzy Nalepka. 
9 W KMPiK przy Długim Targu prezentacja kabaretu dziecięcego Urszuli 

Ekiert z Teatru Muzycznego w Gdyni. 
9, 11, 14 W klubie „Rudy Kot" oraz w MCK występy kabaretu „Kapota" z Lodzi 

(laureat Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu). 
11-15 W klubie „Łajba" i „Rudy Kot" występy szwedzkiego zespołu rockowe

go „Baden-Baden" oraz gdaóskiej grupy „Savana'' przed jej wyjazdem 
do Szwecji. 

12 W KMPiK przy Długim Targu program muzyczny dla dzieci Jak to 

mito na wakacjach było prezentował Ryszard Maria Fischbach. 
15-22 W ramach Gdy11skiego Lata z okazji Swięta Odrodzenia w muszli kon

certowej w Gdyni m.in. wystGPY Zespołu Pieśni i Tańca „Brodograditelj" 
z Rijeki, zespołu „Savana", Zespołu Piefoi i Tai1ca Floty Bałtyckiej 

ZSRR, piosenkarki z NRD Chris Doerk, Orkiestry Marynarki Wojennej 
NRD, zespołu jazzowego „Extra Ball". 

18 W Osiedlowym Domu Kultury na Stogac:h recital Jana Kaczmarka. 
21-22 W hali „Oliv·ia" występy chińskiego cyrku. 
23-30 ·w Osiedlowym Domu Kultury na Stogach oraz w sali Domu Technika 

NOT występy kabaretu „60 minut na godzinę" (,,1000 metrów na kilo
metr") z programem Damy wam szkolę. 

27 YII-5 Ylll W Operze Leśnej wyst~py zespołu „Mazowsze". 
27-30 Festiwal Jazz Jantar. Występy zespołów w klubie „Kwadratowa", ka

wiarni „Palowa'' oraz koncert galowy w sali Domu Technika NOT. M.in. 
koncerty zespołów „Steel Another Sextet", ,,Acceptation", ,,Teddy. Bear·· 
oraz gdańskich grup „New Coast" i ,,Strix''. 

28 W KMPiK w Sopocie występ „Friend jazz conversation" (A. Dutkiewicz, 
K. Szymanowski). 

28-29 W KMP.iK w Gdyni i w Sopocie ballady jazzowe w wykonaniu Leszka 
Dranic kiego. 
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31 Na kortach tenisowych w Sopocie koncert grup rockowych „TILT'', 
,,Svora", ,,Lady Pank". 



SIERPIEŃ 
1 W Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej program Piosenki 40-lecia 

w wykonaniu Grzegorza Białczyka. 
W Domu Kultury „Przymorze'' występy kabaretu Jacka Zwoźniaka 

z programem Wkrótce X rocznica. 
1-2 W KSW „Żak" i Ratuszu Głównego Miasta występowała Sonja Kehler, 

interpretatorka songów m.in. P. Nerudy, B. Brechta. 
2, 6-7, 9 Z okazji Dni Gdańska na estradzie przy Długim Targu m.in. wystę

py Gdańskiej Kapeli Podwórkowej, kabaretu „Kaczki z Nowej Paczki", 
zespołu „Babsztyl'', kapeli podwórkowej z kopalni „Bobrek", Olka Gro
towskiego, zespołu „Seaside Dixieland", zespołu artystycznego „Gdańsk" 

z MDK na Oruni. 
3 W KMPiK przy ul. Ogarnej poezja śpiewana w wykonaniu „Duśki 

i Wojtka". 
4-5 W muszli koncertowej w Gdyni występy grupy „Constans", widowisko 

dla dzieci Neptunowe igrce, recital Jerzego Filara. Na dziedzińcu Ka
toW111i w Gdańsku recitale Elżbiety Adamiak. 

6 W KMPiK przy ul. Ogarnej koncert zespołu „Babsztyl''. 
9 W KMPiK przy ul. Ogarnej recital jazzowy Leszka Dral!lickiego. 

w Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej recital Olka Grotowskiego. 

10-11 W KMPiK w Sopocie i Gdyni Bogdan Łazuka prezentował program 
Historia rozrywki polskiej czyli programy Teatru „Syrena". 

10-15 W hotelu ,,Gdynia" występy Stefana Friedmanna z programem Radio 

wolna sobota. ' 

15-18 Mi~dzynarodowy Festiwal Piosenki Sopot 84 w Operze •Leśnej. W Kon
cercie Gwiazd (15 VIII), występ Charlesa Aznavoura. W koncercie galo
wym gośćmi byli: Marion, Mirta Medina i Hana Zagorova (18 VIII). 
Grand Prix otrzymała piosenka nlue. box (muz. i aranż. Aleksander Ma
liczewski, sł. Janusz Kondratowicz) w wykonaniu Krystyiny Giżowskiej. 
I miejsce przyznano ex aequo piosenkarzowi Jurgenowi Marcusowi 
z RFN oraz Anne Veski z ZSRR. II miejsce zdobyli ex aequo Julia 
Heckova (CSRS) i Nelly Rangelova (Bułgaria), III miejsce - ex aequo 
Marco Antonelli (Włochy) i zespól „Baden-Baden'' (Szwecja). Nagrodę 
„Bursztynowego Słowika" za najciekawszą interpretację piosenki polskiej 
otrzymała Evie-Marie Pieckert z NRD (Jesteś lekiem na cale zło) 

I miejsce - ex uequo Anne Veski z ZSRR i Jiirgen Marcus z RFN, 
II miejsce - ex aequo Stanislav IIlofok i Peter Kotvald z CSRS oraz 
Victoria Eszmenyi z Węgier. Nagrodę specjalną ufundowaną przez 
ZAKR za aranżację utworu otrzymał Harri de Groot za utwór Summer
time. Dziennikarze akredytowani przy Festiwalu przyznali swojq nagro
dq Spence (Holandia), fotoreporterzy - Jeanett (Danic1). 

16 W osiedlowym Domu Kultury na Stogach program kabaretowy Radio 
wolna sobota z udziałem Stefana Friedmanna, Krzysztofa Jaroszyńskie
go, Elżbiety Zając i Pawła Dłużewskiego. 
W KMPiK przy ul. Ogarnej koncerty grupy rockowej „Jaguar". 

17 W klubie „Rudy Kot" spotkanie z Haliną Frąckowiak. 

17-18 W KSW „Żak" i klubie „Kwadratowa" występy grupy jazzowej „String 

Connection". 

21 W KMPiK przy ul. Ogarnej w Gdar'isku oraz w KMPiK w Gdyni re
citale Krystyny Proi1ko. 

26 W tczewskim amfiteatrze II Przegląd Zespołów Rockowych wojewódz-
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twa gdańskiego „Rock na murawie''. I miejsce i puchar ZW ZSMP 

zdobył zespół „Kleszcz" z MDK w Kartuzach. 
28 W KMPiK w Gdyni ballady śpiewał Leszek Dranicki. 

WRZESIE~ 
14 W Operze Leśnej wystc;p rewii ,.Brasil Tropicc.11" z programem Karna-

wał w Rio. 
21 W KMPiK przy ul. Ogarnej koncert zespołu nowofalowego „Protest". 

PAŻDZIERNIK 
10 W klubie ,,Wysepka" recital Elżbiety Adamiak i Andrzeja Poniedziel

11 

12 
18-21 

skiego. 
W KSW „Żak" koncert zespołu jazzowego „In tradition". 
W klubie „Łajba" impreza Spiewanie nocą. Udział wzic;li Elżbieta Ada
miak, Andrzej Poniedzielski, Marek Gałązka, Andrzej Garczarek. 
W KMPiK w Sopocie recital Elżbiety Adamiak. 
W hotelu „Gdynia" występ zespołu „Trzeci Oddech Kaczuchy". 
W sali Domu Technika NOT w Gda11sku \vystępy zespołu „Roma". 

LISTOPAD 
7 W KMPiK w Gdyni koncert z okazji 67. rocznicy Rewolucji Październi

kowej Piosenki znad Newy w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego. 
9 W ZDK Morskiego Portu Handlowego koncert zespołów rockowych 

,,Savana" i „Jaguar". 
18 W ramach Spotkań Jesiennych organizowanych przez KSW „Żak" wie

czór poezji śpiewanej w wykonaniu Adama Dr~1ga, ,,Duśki i Wojtk:1" 
i Marka Prusakowskiego. 

19 W Teatrze ,,Wybrzeże" wyst(;p Czesława Niemena. 
22 W Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej recital Macieja Zcmbatego -

piosenki i ballady Leonarda Cohena. 
2(i W Teatrze Muzycznym w Gdyni spektakl kabaretowy M,1rii Czuhaszl'k 

Wlqcz kolor pn'z<·ntowali Wojcit•ch Pokora, M,lrl'k Kondrat, Wiktor 
Z½orowski. 

28 Impreza .Jesie1'i w „Lajbie''. Wystl;p grupy hluesowl'j „Easy Ridn" 
i zespołu jazzowego „Mit lidera". 

2H W cyklu „Spotkania z Leningradem" w Dornu Kultury „Zaspa" J)in

senki znnd Newy śpiewał dud ,,Caro". 

GRUDZIEŃ 

6 W KMPiK w Gdyni recital Bożeny Saulskiej, solistki Teatru Muzyc:me
go. 
W KSW „Żak" Żakowskie Mikołajki. Występy Tomasza O1szev.rskiego, 
zdobywcy I miejsca na VI Ogólnopolskim Przegt,Jdzie Piosenki Autor
skiej w Warszawie i grupy „Mietek Blues Band". 

8-9 W KMPiK w Gdyni, Sopocie i w Gdar'lsku przy Długim Targu kon
certy „Zespołu Reprezentacyjnego", laureata Festiwalu Piosenki Stu
denckiej w Krakowie. 

19-20 W KMPiK w Gdyni i Sopocie oraz w hotelu „Gdynia'' program Swa
growie zapraszają w wykonaniu Bogusza Bilewskiego i Witolda Pyrko
sza. 
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20 W hali Stoczni Gdańskiej występy zespołu „Kombi" przed \Vy jaz dem 
do Londynu w celu nagrania płyty w firmie „Skratch Music". 



Ponadto w UJ81 roku: 
- KSW „Żak" organizował w siedzibie i w klubach studenckich sesje muzyczne 

w trzech cyklach: .Jazz Clubu „Żak" im. Krzysztofa Komedy, Klubu Bluesowego 

„Żak" im. Alexisa Kornera oraz Soliści w repertuarze popularnym stuclcntom 

Trójmiasta. 

1!)8;j 

STYCZEŃ 

5-6 \V hotelu ,,Gdynia'' prezentacja programu Bogdan Lazuka-show. 

11 W Domu Kultury na Morenie progrnm A. Nagórskiej i B. Malacha, 

laureatów konkursu satyrycz,nego ,,Fikus 84". 

15 W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej recital Tomasza Olszewskiego, 

laureata Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Autorskiej „Hybrydy 84". 

20 W hali ,.Olivia" Wielka Karnawałowa Rewia Cyrkowa - spektakl 

Scena i arena z udziałem żonglerów, iluzjonistów, akrobatów i artystów 

estradowych. 
22 W Gdańskim Klubie Kultury „Rudy Kot" koncert zespołu „l\fay Blue" 

z Krakowa. 
21 

2:i-26 

W Domu Spolecz,nym „Zaspa" koncert zespołu rockowego · ,,Coxi". "' 

W :1uli Uniwersytetu Gdańskiego \:V Sopocie wystcpy zespołu „Wały 

LUTY 

26 

27 

.Jagiellońskie". • 
W Osiedlowym Domu Kultury w Brzeźnie prograrn kabaretowo-mu

zyczny w wykonaniu zespołu „Wały Jagiellońskie". 

W hali „Olivia '' program Studia Rozryv.:ki Ru mera n'].' Wystąpili: Piotr 

Fronczewski, Hanna B;-inaszak, Ko.zimierz Kowalski, Ewa Bem, Krysty

na Giżowska, Bogusław Mec, Ryszard Markowski, Krzysztof Litwin, 

Magda Sokołowska, Leszek Mawn, a także grupo. ,,·vox" i grupa bale

towa „Vacat", orkiestra PR i TV pod dyrekcją Henryka Debicha. Re

żyseria Marco Ferinii (Włochy) i Włodzimierz Gawroński. Dochód z im

prezy 9rzeznaczony został na cele społeczne. 

W ogłoszonym przez Rozgłośnię PR w Gdańsku plebiscycie na Gdański 

Przebój Roku 1984 pierwsze miejsce zdobyła piosenka ·Król kier Renaty 

GleinNt i Jacka Kasprowego w wykono.niu Teresy Nowickiej. 

8 W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarncj recital .Jerzego Filara, laureata 

Festiwalu Piosenki Studenckiej Kraków 84. 

12 W Stoczniowym Ośrodku Kultury ,,Freg,1ta" koncert. zespołu „Blues 

Felous·• z Warszawy. 
17 W Klubie „Lajba" w Sopocie koncert grupy „TSA". 

21 W KSW ,,Z<1k" koncert zespołu jazzowego „String Connection". Wystą

piły także zespoły ,,Klinika Jazzu'' i gdańska grupa ,,Dyscyplina". 

23 W Domu Kultury na Oruni występ Marka Gah1zki. 

2 l w Domu Kultury na Morenie inauguracja sceny „Na piętrze" - recital 

Bogdana Lazuki. 
2ti W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej koncert Klubu Bluesowego im. 

Alexisa Kornera z udziałem Pav.:la Ostafila. 

l\JARZEC 
W XXIV Wojewódzkich Eliminacjach do Konkursu Piosenki Radzieckiej 

I nagrod(: otrzymał Zbigniew Flisikowski, II - Katarzyna Lewandowska, 
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III ex aequo - Anna Dorawa i Wiesław Nawerski. Koncert laureatów 

w Klubie Garnizonowym we Wrzeszczu (24 III). 

2 W Domu Technika w Gdańsku koncert zorganizowany przez KSW 
,,Żak'' i Klub Bluesowy im. Alexisa Kornera. WystQpy Tadeusza Nale
py oraz Andrzeja Nowaka, Bogdana Kowalewskiego, Leszka Dranic

kiego, Piotra Szkudelskiego. 
5, 71 W KMPiK w Sopocie i w Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej program 

w wykonaniu laureatów Festiwalu Piosenki Studenckiej z Olsztyna 

kabaret Janka Śpiewankicwicza. 
7 W KMPiK przy Długim Targu recital Elżbiety Jodłowskiej. 

9-10 W KMPiK w Gdańsku, Sopocie i Gdyini występy sekstetu męskiego 

,,Retro". 
11-15 Koncerty bluesowe Jana Skrzeka w Domu Kultury na Morenie, w klu

bie „Łajba" w Sopocie, w Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej, w Do
mu Kultury na Zaspie. 

12 W KMPiK w Gdyni recital wokc1lno-muzyczny Leszka Dranickiego. 
13 W Domu Kultury na Morenie koncert grupy ,.Zespól Reprezentacyjny". 
21 W KSW „Żak" jam session z udziałem zespołów ,,Dyscyplina" i „Bez 

Jacka". 
22 W klubie „Łajba" impreza Komis piosenki, występy Marka Gałązki, 

Waldemara Chylińskiego, R. Schuberta, Kazimierza Lewandowskieg0 
i grupy ,,nez Jacka". 

28, 30 W Teatrze Muzycznym w Gdyni występy Centralnego Zespołu Artv

stycznego Wojska Polskiego z programem Za wolność waszą i 11aszq 
z okazji 40-lecia wyzwolenia Gdyni. 

29 W Domu Kultury na Morenie koncert zespołu rockowego „Prist'' i grupy 
muzycznej „Iris''. 

31 W Domu Kultury na Morenie koncert Gdańskiej Kapeli Podwórkowej. 

KWIECIEŃ 
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W klubie „Mors" w Gdyni artyści Teatru Muzycznego prezentowali 
koncert piosenek o morzu Adolfa Wiktorskiego. 

11 W Domu Kultury na Morenie Spotkanie z balladą w \t.:ykonaniu Ry
szarda Maniasa. 

17 W Domu Kultury na Morenie recital utworów Leonarda Cohena w wy
konaniu Marka Prusakowskiego. 

18 Z okazji Dni Kultury Radzieckiej w Polsce na scenie Teatru ,,Wybrze
że" występ litewskiego zespołu estradowego „Trimitas". 
W klubie „Rudy Kot" koncert zespołu big band „Gdańsk'' pod kierow
nictwem Jerzego Partyki. 

19 W auli Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie występ brytyjskiej grupy 
rockowej „Microdisney" oraz zespołu „TIL T". 

W Domu Kultury na Morenie recital Wojciecha Bellona i Adama Zie
mi;.:1ina. 

:w We wrocławskim klubie „Piwnica świdnicka" odbył się finał IX Ogól
nopolskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki. Na liście „Złotej dzie
siątki" znalazł się Mariusz Ejsmont z Kwidzyna. 

21 W klubie „Łajba'' Studencka Giełda Piosenki - eliminacje przed Fe
stiwalem Piosenki Studenckiej w Krakowie oraz recitale Tadeusza Ol
szewskiego i Grzegorza Tomczaka. Na krakowski festiwal zakwalifiko
wano Radosbwa Ciecholewskiego, zespół „Hawar" i Jacka Malinow
skiego. 



W klubie „Łajba" recital bluesowy Leszka Dranickiego i koncert zespo

łu „Trans". 

23 

2-1-2.~ 
W Domu Społecznym na Zaspie recital Leszka Drainickiego. 

- W klubie „Gedanus" VII Przegląd Zespołów Rockowych. 

W KSW „Żak" kolejny koncert „Kliniki jazzu", występ Jana Ptaszyna 

Wróblewskiego (także w Domu Kultury na Stogach). 

26-29 W Domu Technika w Gdańsku występował kabaret „Andrzej Zaorski 

i jego goście". 

27-30 W muszli koncertowej w Gdyni imprezy 1-majowe. Występowały ze

społy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, grupa „Constans'', ze. 

~poły Pałacu Młodzieży w Gdyni. 

MAJ 
Na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze wyróżnienie otrzy

mał zespół „Babsztyl". 

Na estradzie przy Długim Targu występowały zespoły „Babsztyl", ,,Con

stans", big band „Gdańsk" oraz Orkiestra Promenadowa, w Sopocie na 

molo koncertowała Morska Estrada Dziecięca i zespół „Babsztyl". 

Na Morenie odbył się plenerowy koncert Orkiestry Promenadowej, w 

muszli koncertowej w Gdyni wystqpowała Reprezentacyjna Orkiestra 

Marynarki Wojennej i soliści scen Trójmiasta. 

5 W Domu Kultury w Nowym Porcie program artystyczny Piosenka nie 

zna granic prezentował Antoni Tempski, akompaniament W. GrzE:chnik, 

prov:~dzenie Kryspin Wilamowski. 

9 W muszli k~ncertowej ,,,,. Sopocie v.;ystęp zespołu „Niebieskie Berety". 

W klubie „Wysepka'' koncert reprezentantów gdańskiego środowiska na 

l"estiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie - Radosława Ciecholew

skiego, grupy ,.Hawar'' oraz Ewy Jackowskiej. 

10 Recital ballad Kazimierza Lewandowskiego w Domu Kultury na More

nie. 

10-11 XV Jubileuszowy Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycz

n-" j - ,,Bazuna 85" we Wdzydzach Kiszewskich - 32 wykonawców, 

2 tysiące słuchaczy. 

12 W hali „Olivia" występ fi11sko-brytyjskiej grupy rockowej „Hanoi 

R0rk's'' oraz zespołu ,.Kat". 

15--16 z okazji Dni Uczelni w Wyższej Szkole Morskiej w klubie „Bukszpryt" 

0dbywały się imprezy muzyczne, m.in. Klub Bluesowy - Marek Sniedź, 

wystf:PY zespołów big band „Gdańsk" i Jacka Zwoźniaka, recital Krzy

sztofa Dudy. 

18 Na XXI Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie pierwszą nagrodę 

uzy~i, ał zespól „Hawar'' z Gdańska. 

W KMPiK w Gdyni koncert piosenek o Gdyni Adolfa Wiktorskiego 

w ,,vykonaniu .ntystów Teatru Muzyczr:cgo. 

W Klubie M1,zycz11ym przy ul. Ogarnej z okazji Dni Kultury Francus

kiPj wieczór piosc.:rwk frtrncuskici1 w wykonaniu Alaina Debuy'a. 

W ~{ 1\1.PiK w .Sopocie koncert piosenek o Gdyni Adolfa Wiktorskiego. 

18-19 W hali ,.Olivia'' program Gwiazdy polskiej estrady na 40-lecie „Dzien

mka L:Jallyckier;o'' z ud;dałcm Bogdana Smolenia, Hanny Banaszak, Ewy 

Bcrn, grupy „Vox·', Grażyny Lobaszewskicj, sióstr Winiarskich, grupy 

ba:do\vej ,.Fantom'' i Orkiestry PR i TV w Poznaniu pod dyrekcją 

Zbiglliewa Górnego. 

20 W klubie „Rudy Kot" jam session z udziałem grupy „Sohon Torwet"' 

z Firiiandii. 

345 



. 21 

22 

23 

2,.'j-26 

26-31 

27 

29 
29-31 

30 

31 

W klubie „Rudy Kot" recital muzyki country w wykonaniu Marka 

Snicdzia. 
W klubie „Akwen'' recital Kazimierza Lewandowskiego. 
W KSW „Żak" koncert big bandu „Gdańsk'' i fióskiej grupy „Sohon 
Tonvet". 
\V części artystycznej uroczystości w Teatrze „Wybrzeże" z okazji $wiq
ta I ,udowego \Vystąpil Zespół Marynarki Wojennej „Kontrasty''. 
W KSW „Żak" i w klubie „Akwen" program „Krakowskiej Piwnicy pod 
Baranami" w wykonaniu Zbigniewa Książka i Krzysztofa Litwina. 
W hali „Olivia" koncerty z okazji Dnia Matki. Wystąpili: big band pod 
dyrekcją StanisL.nva Fiałkov,;5kiego, Alicja Majewska, Halina Frącko

wiak, Grażyna $wito.la, Ewa $nieżanka i grupa ta11ca nowoczesnegu 
,,Vacat''. Pro\;,:adzcnie Irena Dziedzic. 
W sali Domu Technika NOT w Gdaósku i w Domu Kultury Zarządu 
Portu Gdynia występy kabaretu Andrzeja Zaorskiego. 
W KMPiK przy Długim Targu program dla dzieci przygotowany przez 
aktorów Teatru Muzycznego Wiosenne spotkanie Kacpra z misiem i wie-
1ció,kq. 
W Domu Kultury na Chełmie \Vystqp zespołu „Snvana". 
W Domu Kultury na Stogach i w klubie „Rudy Kot'', w KSW „Żak" 
wyst.E;py szwedzkiego big-bandu „Arnijots Rivalcr". 
W KSW „Żak" koncert zespołu „Blues Group" i „Easy Rider''. 
Z okazji Dnia Dziecka na molo w Sopocie fes tyn dziecięcy i prezenta
cja widowiska Bal haśni u. królowej Prozerpiny przygotowany przez 
klub „Rudy Kot'', zespól „XYZ'" i aktorów Teatru Muzycznego. 

CZERWIEC 
Na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w konkursie „Debiuty'' wziął 
udział student Uniwersytetu Gdańskiego Mariusz Ejsmont ?.. klubu „Łaj
ba'', laureat „Złotej dziesiątki" OPPM 85 we Wrocławiu. 
OTV Gdańsk przygotował program rozry\vkowy Zapiski kabaretowe 
Bohdana Wrocławskiego, gdc11lskicgo poety, twórcy kabaretu „Ostatnia 
zmiana". 

1-1 W sali Domu Tec.:hnika NOT w Gdaósku oraz w klubie „Bukszpryt", 
,,Trops'' i „Kwadratowa'' wystqpy Marka Grechuty i grupy „Anava''. 

9-12 Występy grupy „Lomb;ud" w Pucku, I-Idu, Hali Stoczni w Gda11sku 
i w Kościerzynie. 

13 W KSW „Żak'' wieczór poświęcony pamięci Jimiego Hendrixa. Występy 
Leszka Dranickiego oraz Rock Session z udziałem grup „Cytrus", ,,Sa
vana", ,,Dyscyplina''. 

11 W Domu Kultury na Morenie Spotkanie z ballaclq - program w wy
konaniu Tomasza Olszewskiego, gdańskiego laureata Konkursu Piosen
ki Autorskiej „Hybrydy 84". 

15 W muszli koncertowej w Sopocie koncert ballad jnzzowych i rockowych 
Leszka Dra n ie kiego. 

16 W klubie ,,Łajba'' koncert zespołów Gdańskiej Sceny Alternatywnej. 
Wystąpiły grupy „Polish Ham'', ,,Bim-Bom'' ,,Mantra Beat". 

22 We Władysławowie odbył sh~ Przegląd Piosenki Marynistycznej. 
22-23 W muszli koncertowej \V Sopocie z okazji Swięta Młodości Telewizyjny 

.Tarmnrk - 1:.,rogram estradov,:y Krzysztofa Szewczyka, Wojciecha Pi
janowskiego, Włodzimierza Zientarskiego. Wystl;py zespołów „Lombard'', 
„Niebieskie Berety'', Gdańskiej Kapeli Podwórkowej, ,,Jaguar'', ,,Hit 
a Hat". 
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Z okazji Dni Morza \\' muszli koncertowej w Gdyni wystGP zespołu 

dixiclandowego ,,Scaside'', rockowego „Electronic Division", zespołu 

Estradowego l\farynarki Wojennej „Flotylla'' , Sopockiej Orkiestry Pro

rnenadowej, Morskiej Estrady DzieeiGcej. 

W MDK w Pruszczu Gd. odbył s ię Przeglqd Zespołów Rockov,:ych. 

21-'.!.li W Operze Leśnej Parada Zawodowych Zespołów Estradowych Wojska 

Polskiego. M.in. wystąpił Zespół Estrado\\'y „Flotylla" z Marynarki Wo

jennej. 
,,
_,) 

'.!.7 

29 

W KMPiK w Sopocie program rnor:-;kich opowieści w wykonal1iu laurea

tów festiwalu „Szanty 84" w Krakowie. 

W muszli koncertowej \V Gdyni z okazji Dni Morza koncert laureatów 

festiwali piosenki studenckiej. 

W muszli koncPrto\vej w Gdyni wystGPY Sopockiej Orkiestry Promena

dowej oraz kabaretu „Bez Jacka''. 

W muszli koncertO\vej w Gdyni wyst~py grupy „Babsztyl'' i Piotra 

Janczerskicgo. 
Z okazji 40-lecia Marynarki Wojcrnnej PRL na uroczystej akademii 

w klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu wystąpił Zespół Estradowy 

MW „Flotylla" oraz zespół dzieciGCY ,,Jantarek". Na stadionie gdyóskiej 

Arki wystąpiły zespoły estradowe WP „Flotylla", ,,Czarne Berety", ,,Gra

nica'' oraz amatorskie „Jantarek", ,,Muszelki", ,,Bursztynek". 

:rn W muszli koncertowej w Gdyni wystGPY kabaretu „Nocna zmiana". 

LIPIEC 
Gda11ski OTV przygotov,:ał program rozrywkowy z , udziałem zespołu 

.,Savana", który \vydał longplay z własnymi kompozycjami. 

G W muszli koncrrtowej w Gdyni koncert zespołu „Gelago" grcljącego 

w stylu reggae. 

7 W muszli koncertowej w Gdyni występy Wrocławskiej Kapeli Podwór-

kowej „Dreptaki'' oraz grupy „Constans'' z programem Neptunowe igry. 

8-16 Występy Bogdana Smolenia w Kinic .,Gedania" z programem 6 dni 

z życia kolon isty oraz w Teatrze Letnim w Sopocie z pro gm mem Snw

leń i jego goście. 

13-1 t W muszli koncertowej w Gdyni wystqpy zespołu wokalno-instrumen

talnego „Centrum", grupy „Constans" z programem Kolorowa retru

-gania oraz Sopockiej Orkiestry Promenadowej. 

11 Na molo \\. Sopocie bluesowy meeting z udziałem „Mietek Blues Band" 

i „111 Blues" prowadzony przez Wojciecha Pijanowskiego, Krzysztofa 

Szewczyka i Włodzimierza Zientarskiego. 

l:i-16 W sali Teatru ,,\Vybrzeże" koncerty Maryli Rodowicz. 

17 W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej recital Jerzego Michotka. 

17-19 W Operze Leśnej Nadbałtyckie Spotkania Bluesowe „Blues Top 85". 

W przeglądzie konkursowym wziGlo udział 16 zespołów. Wystąpili wy

konawcy zagraniczni: JUrgen Kcrth (NRD), Gyan Dookie i „Telecastcr 

Combo'' (Anglia, Finlandia), Guitar Crusher i „Midnight Rockers" (USA. 

Berlin Zach.l. Wśród grup polskich udział wzięły m.in. ,,Easy Rider", 

„Dżem'', ,,\Vood'', Big Band Bluesowy, ,,Nocna Zmiana Blues", Super 

grupa Tadeusza Nalepy oraz Jan Skrzek. Leszek Dranicki, Jacek Skubi

kowski, Martyna Jakubowicz. Wśród wyróżnionych przez jury zespołów 

znalazła siq gdańska grupa „Mietek Blues Ba,nd". 

18 W KSW „Żak'' wystGP Tadeusza Drozdy. 

W muszli koncertowej w Gdyni wystqpy zespolÓ\V z Rijeki, zespołu 
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mandolinistów „Frattelanza", grupy „Student" i zespołów [olklorystycz
nych. 

20 Meeting bluesowy na sopockim molo z udziałem grupy „Wood'' oraz 
brytyjsko-fińskiego zespołu „Tclecuster Combo''. 
W muszli koncertowej w Gdyni występy grup wokalno-instrumental
nych działających w gdyńskich domach kultury: ,,Dołam", ,,Swami", 
,,Dropsy", ,,Roxana". 
W KMPiK w Sopocie prezentacja ballud autorskich „Duśki i Wojska". 

21 W Operze Leśnej Spotkanie z Ballad,1 Cezarskie cięcie. Program przy
gotowcllny przez OTV Kraków i Agencję Koncertową PSJ w Łodzi. Im
preza odbyła się także w Starogardzie Gd. (17 VII) i we Władysławowie 
(18 VII). 
W muszli koncertowej w Gdyni występy Kapeli Podwórkowej ze St'1-
rogardu Gdańskiego, grupy „Constans" i Sopockiej Orkiestry Promena
dowej. 

22 W muszli koncertowej w Sopocie występy wojskowego zespołu „Kirasje
rzy", grupy ,,Shankin Dudi", zespołów z Rijeki, Zespołu Pieśni i Tańca 
,,Dalmor". 

%7-28 W muszli koncertowej w Gdyni występy zespołu „Babsztyl" i Orkiestry 
Dętej Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 

27-31 Z okazji Dni Gdańska na estradzie przy Długim Targu występy zespołu 
,,Gdańsk", grupy rockowej „Mietek Blues Band", ,,Seaside Dixieland", 
„Niebieskie Berety", solistów POiFB, kabaretów „Galimatias" i Kapeli 
Podwórkowej z programem Ciężko było, będzie lżej, recital Elżbiety 

Adamiak. 
W Domu Społecznym „Zaspa'' recital Waldemara Chylińskiego, wystę
py zespołów „Iris", ,,Henear'', ,,Powroty'', ,,Savana'', Studio Piosenki 
Renaty Gleinert, Orkiestry Promenadowej. 
W amfiteatrze na Przymorzu występy zespołów „Mietek Blues Band", 
,,Niebieskie Berety'', Kapela Portowa i recital Elżbiety Adamiak. 
W Domu Kultury na Morenie występy zespołów „Seaside Dixieland", 
,,Savana", ,,Trans", kabaretów „Bez Jacka" i ,,Galimatias", Studia Pio
senki Renaty Gleinert, recital Tadeusza Rossa, Waldemara Chylińskiego, 
Ludmiły Sirowajskiej. 

29 W Teatrze Letnim \V Sopocie występ zespołu „Maanam'' i Kory. 
31 Na dziedzi11cu KatO\vni recital piosenkarski Tadeusza Olszewskiego. 

SIERPIEŃ 
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Na Festhvalu Muzyków Rockowych w Jarocinie w ,.Złotej dziesiątce'' 

znalazł się zespół ,,Dzieci Kapitana Klossa" z Sopotu. 
1-2 Z okazji Jarmarku Dominikai1skiego na estradzie przy Długim Targu 

występy zespołów rockowych „Renegat", ,,Dzieci Kapitana Klossa", ,,Wid
mo", ,,Mandat", recital Elżbiety Adumiak, prezentacje kabaretu „Gali
matias'' i program dla dzieci Trupa Pana Dropsa. 
W Domu Kultury na Morenie występy Studia Piosenki Renaty Gleinert, 
kabaretu Jana Kaczmarka i Krzysztofa Materny, Kapeli Podwórkowej 
,,Dreptaki". 
Na dziedzińcu Katowni recital poezji śpiewanej Anny Piekutowskiej, 
\vystęp Teatru Muzyki Naturalnej „Atman". 

1-6 Występy zespołu „Poziom 600'' z Wodzisławia w Sopocie, Tczewie, na 
estradach przy Długim Targu w Gdańsku, na PrzY1morzu, w Brzeźnie. 

2 W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej recital piosenkarski Teresy 
Nowickiej, luurcatki konkursu na Gdaóski Przebój Roku. 



3 W mu~zli koncertowej w Gdyni występy zespołów „Blues 111 ", ,,Cy
trus". 

3-5 W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej, w KMPiK w Sopocie i Gdyni 
program autorski Zezem prezentował Jan Tadeusz Stanisławski. 

5-7 Na estradzie przy Długim Targu występy zespołów „Babsztyl'', ,,Nie
bieskie Berety", grupy rocko\vej „Jaga", Kapeli Podwórkowej „Drepta
ki'', zespołów ,.Mietek Blues Band", ,,Savana", ,,Seaside Dixieland". 

6 

9-11 

10-11 

12 

13 

lj-16 

16-17 

W amfiteatrze na Przymorzu występy zespołu rockowego „Jaga" i reci-
tal Adama Drąga. 
W Domu Kultury na Morenie recital Adama Drąga, Leszka Dranickie
go, wyst~py solistów POiFB, koncert ballad Leonarda Cohena w wyko
naniu Marka Prusakowskiego. 
W klubie „Ad Rem" występy grup rocko·wych „Trans", ,,DKK", zespo
łów „Dreptaki'', Kapeli Portowej, Kwartetu Dętego. 
W Domu Społecznym na Zaspie recital Adama Drąga, występy Kapeli 
Portowej i zespołu „Seaside Dixieland". 
Na dziedzińcu Katowtni występy cyrku „Pinezka" i Teatru „TAKO". 
W klubie ,.Rudy Kot" koncert muzyki country w wykonaniu zespołu 

z RFN „Head Over Heels". 
,,Jazz Jantar 85''. Koncerty w sali Teatru „Wybrzeże", . KSW „Żak", 
klubie „Kwadratowa'' i na estradzie na Długim Targu, na pokładzie 
katamaranu „Szafir". Wystąpiło ponad stu jazzujących muzyków i ze
społów, m.in. z. Leppanen, A. Kawo11czyk, Z. Namysłowski, J. śmie
tana, A. Dutkiewicz, T. Stańko. T. Szukalski, S. Sojka, B. Giger, grupa 
,,Laboratorium". Jury przyznało 4 nagrody za utwor);': Mariuszowi Bu
ca, Arturowi Dutkiewiczowi, Krzysztofowi Zawadzkiemu, Maciejowi Si
kale oraz 3 wyróżnienia, które otrzymali: Artur Dutkiewicz, Krzysztof 
Zawadzki, Jacek Korowodn. 
Na estradzie na Długim Targu występowały zespoły „In Tradition'' 
i Grażyna Auguścik, big band „Gdańsk'', ,,Projekt", ,,Iris", ,,Powroty", 
,,Niebieskie Berety'', ,,Seaside Dixieland'', ,,Mit Lidera", ,,Henear", od-
były się recitale Tomasza Olszewskiego, Leszka Dranickiego. 
W muszli koncertowej w Gdyni występowała „Szybko-wolna Kapela 
Szkolna" z Chełmna i Kapela Podwórkowa z programem Ciężko było, 

będzie lżej. 

W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej i KMPiK w Sopocie spotkanie 
z Agnieszką Osiecką i program poezji śpiewanej \V wykonaniu aktorów 
Teatru Dramatyczmego w Gdyni. 
W Domu Kultury na Stogach recital Jana Kaczmarka. 
W klubie „Rudy Kot" recital muzyki country w wykonaniu Marii Je. 
żowskiej i Marka Śniedzia. 
W sali Teatru „Wybrzeże'' nowy show prezentowała Maryla Rodowicz. 

W KMPiK w Gdyni i w Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej recital~ 
Jerze go Michotka. 

17-18 W muszli koncertowej w Gdyni koncerty zespołu „Seaside Dixieland''. 

20 W hali „Olivia" występy Sala Solo i brytyjskiej grupy ,,Classix Nou
veaux". 
W KMPiK w Sopocie ballady autorskie ,.Duśki i Wojtka''. 

21-21 XXI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Sopot 85 odbywał się w Operze 
Leśnej z telewizyjnymi transmisjami koncertów na żywo, ,,Grand Prix" 
otrzymała piosenka Sum,mer Party (muz. Lasse Holm, aranżacja Andres 
Engbcrg) w wykonaniu grupy „Herrey's" ze Szwecji. I nagrodę przy-
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znano utworowi I 011.ly Knou., My Name w wykonaniu Ila11sa Vermuc
lena z Hola ·1dii, II - Put A not her Nic kle in \V interpretacji belgijskiej 
grupy „Coincidence", III - Kukła w wykonaniu Katii Surżikowej 

z ZSRR Dwa równorzędne \\·yróżnienia przyzn.1no piosenkom śpiewa

nym przez Kubank~ Xiomarę Laugart i Polkę Annę Jurksztov.licz (Dia
rnentowy kolczyk). W konkursie interpretacji polskich piosenek o na
grodę „Bursztynowego Słowika'' lc1ur zdobyła Marcela Kralowa z Czr:
choslo\vacji (za wykonanie piosenki Hcrncdium S. Krajewskiego i M. Cza
pińskiej), I nagrodę otrzymała Kc1ija Koo z Finlamdii, II - bułgarska 

grupa .,Dc1mino". Grupa ta otrzyrnala także Nagrodę Telewizji, a członek 
zespołu Krasimir Giułmezow otrzymał „Kryształowy Kamerton" za naj
lepszą aranżację polskiej piosenki. Nagrodę specjalną „Pagartu'' zdobyła 
Japonka Mayumi Ichiharo. Nagrodę Dziennikarzy - Angielka Claire 
I-lamill. Artystom towarzyszyła orkiestra „Alex Band'' pod dyrekcją 

Aleksandr..1 Maliszewskiego, koncerty reżyserov.·ał Jerzy Gruza. Kolej
,nym koncertom towarzyszyły występy gwiazd: Krystyny Giżowskiej, 

S,hirley Bassey, Sclla Solo z zespołem „Classix Nouvcaux'', Dennego La
ne, grupy ,.Lady Pank". 

23-:!3 W MCK w Gdyni występy zespołów rockowych „M,rntra Beat", ,,Bie
lizn..1 Goeringa'', ,,Dzieci Kapitana Klossa". 

:!5 W klubie „Rudy Kot" koncert zespołu „Iron Hors" z USA. 

WRZESIEŃ 

Oddział P()!nocny Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego zorganizował 

Małą Akademię Jazzu - IO-miesięczny cykl imprez adresowanych d0 
dzieci i młodzieży ze wsi i 1miasteczek woje\vództwa gdańskiego i elblą
skiego. Wykłady rozpoczęto \V przedszkolach i domach kul tury, a impre
zy prowadzili Jan Ptaszyn \Vróblewski, Jclroslaw Smietana, Antoni 
Dębski i .Jacek Pelc. 

3 W KMPiK w Gdyni program muzycziny w wykona:1iu grupy „Bez 
Jacka" i recital poezji śpiewanej Ryszarda Maniasa. 
W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej koncert muzyki country w wy
k01naniu zespołu „Babsztyl". 

10 W klubie „Lajba'' występ zespołu rockowego „TSA". 
11 W KMPiK w Sopocie spotkanie z Janem Ptaszynem Wróhle\l.lskim w 

ramach Małej Akademii Jazzu. 
26 W D::Hnu Kultury na Morenie wyslGPY zespołów muzycznych „Iris" 

i „Feniks". 
28-29 W muszli Koncertowej w Gdyni występy zespołu \Vojskowego „Kira

sjerzy" oraz grupy jazzo\vej ,,On Sta~e". 

PAŹDZIER~IK 

3 

.3-6, 8 

6 
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Z okazji inaugur.:1cji Roku Kulturalnego ZSP gdański Oddział Biura 
Kultury i Sztuki ZSP „Alma-Art" ufundował stypendia artystyczne, 
które otrzymali gitarzysta i \VOkalista jazzov,;y Leszek Dranicki, kom
pozytor i _autor tekstów Tomasz Olszewski. nagrodę specjalm1 wręczono 
Zbignif'wowi Stefari.skiemu z grupy .,Bez .Jacka". 
W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej koncert zespołu „Savana". 
W sali Teatru „Wybrzeże" oraz w klubie „Gedania" koncerty Czesława 
Niemena. 
W trakcie przedwyborczych festynów na Długim Targu w Gdańsku v,:y
stępowały zespoły „Niebieskie Berety", ,,Gda11sk", ,,Seasidc Dixieland", 
„Babsztyl", Kapela Portowa; w Gdyni - zespoły artystyczne Marynarki 



Wojennej; w Sopocie Orkiestra J.\,fary,rnuki Wojennej, zespoły 

,.Gdańsk'·, ,,Babsztyl", ,,Seaside Dixiel..l.nd'', ,,XYZ". 
i W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej koncert zespołu „Babsztyl". 

16 W Klubie Teatralnym „Pinezka'' na Przymorzu koncert zespołu ,,La-
bora tor i urn". 
W klubie „Lajba" w Sopocie V Jarmark Piosenki. 

16-22 Z okazji Spotkań Jesiennych w KSW ,.Żak'' odbył się koncert (16 X), 
z którego dochód przeznaczony został dla ofiar trzGsienia ziemi w Me
ksyku. Wystąpiły zespoły „Laboratorium", ,,Mietek Blues Band", ,,Bez 
Jacka" oraz TomDsz Olszewski i Marek Gałązka. 
W Czarnej SDli Teatru „Wybrzeże" odbył się koncert (17 X) piosenki 
studenckiej, w którym udział wzięli Z. Książek, S. Klawe, A. Garczarek 
T. Olszewski, M. Gałązka i zespól „Bez Jacka". W KSW „Żak" kancer~ 
ty Jazz Clubu „Żak" i Jam Session z udziałem laureatów Jam Ses
sio:1 85 ,,Seven Steps to Heaven", ,,On the Stage", A. Dudkiewicza, 
K. Szymanowskiego-,, S. Sojki. W S8.li WOK w Gdaósku odbył sit; kon
cert galowy (22 X) z udziałem 1m.in. grup ,,Havar'', ,,Bez Jack8.", ,,XYZ". 

I i W hc1li „Olivia" odbył się koncert H.ock dla pokojtl - młodzież na 
rzecz pokoju, z którego dochód przeznaczono na konto Ogólnopolskiego 
Komitetu Obroóców Pokoju oraz na pomoc ofiarom trzl:sienia ziemi 
w Meksyku. Wystąpiły zespoły: ,,Lombard", ,,TSA", ,,Azyl P'', ,,Samolot'', 
,,Electronic Division", ,,Dżem'' i M;.utyna Jakubowicz, ,,Dudka Suflera'' 
z Krzysztofem Cugowskim. -
W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej recital Stanishnva Klawe. 

19 W klubie „Pinezka'' \V rclmach rvfołej Akademii Jazzp wystt;p Janusza 

Poplc:1wskiego. 
21 W Dornu Rc.ldzieckiej Nauki i Kultury w Gda11sku wieczór poświęcony 

twórczości Bułata Okudżawy. .. 
W Domu Spol(~cznym na Zaspie l\farek Gahizka śpiew,,ł poezjt; Edwarda 

Stachury. 
~ I W Dornu Spo!Pcznyrn n:1 ZaspiC' konct'rt !'O('kowy zc•spol<'iw „H.i ff", ,,II i-

-f Iat'', ,,Wid•mo". 
W StoczJ1i(m:ym Ośrodku Kultury ,.Fregata"' w Gdyni w cyklu imprez 
,,Nowe rytmy, nowt• zespoły, 11ow:1 r:lClnśC:·" konc<.Tt grupy „Bótn wa-

kacje w Rzymie". 
2:i W Domu Społecznym na Z:1spie prograrn autorski przPdstawil Tomasz 

LISTOPA D 

Olszewski. 
W MCK w Gdyni koncert Alternatywnej Sceny. Wyst,HJily zespoły: 

„Apteka", ,,Bielizna Goeringa", ,,Bóm Wakacje w Rzy1mie", ,,Pancerne 
Rowery'' ornz laureat konkursu w Jarocink „Rejestracja P''. 

2 W klubie „Rudy Kot'' Klub Bluesowy im. Alexisa KornerZt zorganizo-
wał Zaduszki Blueso\ve. \Vystc1pil rn.in. zespól „Mietek Blues Band". 

4-5 W KMPiK w Gdyni i w Klubie Muzycznym przy ul. Og;unej recital 
autorski Tomasza Olszewskiego Walc clla niepokonanych. 

6 W Domu Ifodzieckiej Nauki i Kultury w Gdańsku Koncert Przyjaźni 
z okazji 68. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. 
Występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Płaj'' z Mołdawskiej SRR. 

7 W KSW ,,Żak" żakowskie Zadus~ki Jazzowe. Udział wzięli: grupa jaz
zowa „Zu-zu", muzycy z zespołu „Rama 111 '', Leszek Dranicki i Janusz 

Muniak, grupa „Bez Jacka". 
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W klubie „Fregata" występ zespołu „Piranie Bałtyku". 
S W Klubie WPK wystąpiła grupa „Bez Jacka" z programem Czas zmar

twychwstania. Dochód z imprezy przeznaczony został na pomoc dla Mek

syku. 
9 W KMPiK w Gdyni koncert grupy ,,Zayazd" - country rock band. 

13 W hali „Olivia" występy Zespołu Ludowego Tańca Gruzji. 

1-t W klubie „Wysepka" wystqp piosenkarki Krystyny świąteckiej z Olszty

na z programem Powroty. 
W Klubie Morskim w Gdyni II Przegląd Piosenki Morskiej i Zeglar

skiej. 
15 W klubie „Feluka'' w Oliwie koncert nlues akustyczny. Wystąpili Ja

rosław Spieja i Tomasz Dziano. 
16-17 Występy piosenkarki amerykańskiej Joan Bacz w Strzelnicy św. Je

rzego i w kościele św. Brygidy. 
17 W klubie „Wysepka" występy zespołu „Variete". 

22 W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury wieczór poświęcony twórczości 

Włodzimierza Wysockiego. 
W Domu Społecznym na Zaspie koncert zespołu rockowego „Konwent". 

W Klubie Pioseinki „Stajnia '' w Domu Harcerza koncert piosenki tury

stycznej Decha. 
24 W ramach VIII Otwartych Spotkań z Poezją w klubie „Łajba" recitale 

poezji śpiewanej D. Hejmeja i M. Szabłowskiego oraz Mała Akademia 

Jazzu z występem B. Styczyńskiego (trąbka) i H. Stefańskiego (banjo). 

26-27 W cyklu imprez Jesień w „Łajbie" songi Brechta wykonała Elżbieta 

Wojnowska, w Jarmarku Piosenki wystąpiła grupa „Huwar", A. Cibor

ski i O. Meller, Gdańska Scena Alternatywna zaprezentowała koncert 

zespołów „Dzieci Kapitana Klossa", ,,Piranie Bałtyku", ,,Pancerne Ro

wery", ,,U 2". 
27 W klubie „Wysepka" recital Marka Gałązki, który do muzyki własnej 

śpiewał teksty Edwarda Stachury i Ryszarda Milczewskiego-Bruno. 

27-28 W Domu Kultury „Zaspa" oraz w klubach „Akwen" i „Bukszpryt" 

koncerty zespołu „Sweet Misery Ba1nd". 
28 Wystqpy grupy „TSA" w Tczewie i Żukowic. 

29 W klubie Zarządu Portu w Gdyni prezentacja zespołów Alternatywnej 

Sceny: ,,Apteka", ,,Dzieci Kapitana Klossa'', ,,Piranie Bałtyku", ,,Dropsy'', 

„A bad on". 

GRUDZIEŃ 

3-7 
4 

-ł--6 

6 

10 

11 

12 
20 
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Grupa „Constans" działająca przy klubie „Rudy Kot" przygotowała 

program dla dzieci Z Mikołajem w krainie najlanclii. 

Występy grupy ,,TSA" w Gdr.111sku, Starogardzie, Pucku i Gdyni. 

W klubie „Rudy Kot" recital poezji śpiewanej Krzysztofa Zyli11skicgo. 

W klubie ,,Bukszpryt" kabaret piosenki Jarosła\va · Śpiewankiewicza. 

Występy Gdańskiej Kapeli Podwórkowej w Chociainowie, Złotoryi i Gło
gowie. 

W Domu Społecznym „Zaspa'' i w KMPiK w Sopocie recital bluesowy 
Leszka Dranickiego. 

W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarncj wieczór poświęcony Włodzi

mierzowi Wysockiemu. 

W klubie „Rudy Kot" koncert zespołu „After Blues'' ze Szczecina. 

W klubie „Wysepka" występ grupy „I z Poznania i z Torunia". 

W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej występ zespołu „After Blues". 

W klubie „Bukszpryt'' wigilijny koncert zespołów Alternatywnej Sceny 
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1984 

STYCZEN 

LUTY 

Pod budynkiem Katowrni natrafiono na niezidentyfikowaną dotąd 6-me

trową podziemną salę. 

20 W Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki odbyło się inaugur;cyjne 
posiedzenie Rady Programowej i zespołu redakcyjnego „Gdańskiego 

Rocznika KulturaLnego". 
21 W KMPiK przy Długim Targu otwarta została wystawa Leningrad 

w obiektywie. 
23 W Ratuszu Głównego Miasta otwarto wystawę Plany i widoki Wenecji 

XV-XX wicku zorganizowaną przez Muzeum Corrver w Wenecji i Mu
zeum Historii Miasta Gdańska. 

26 Rozpoczęło działalność Gdańskie Centrum Kultury Filmowej (siedzib.1 
ul. Długa 57) zorganizowane przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpow
szechniania Filmów. Dysponuje ono kinem-kawiarnią „Helikon" orai 
czytl'lnią prasy o tematyce filmowej. 

Zakończyły siq wieloletnie badania pochodzenia dwóch rzeźb z brązu 

przedstawiających św. Marka i św. Łukasza. Rzeźby przypadkowo od
kryte w rekwizytorni Teatru „Wybrzeże" okazały się elementami 
chrzcielnicy z bazyliki Mariackiej w Gdai'lsku, pochodzą z XVI w., są 

dziełem wybitnego holenderskiego rzeźbiarza Hinrika Wyll~msona. 
W Gniewie powstała Izba Pamięci Jana III Sobieskiego. 
Rozpoczc;la się przeprowadzka części Centralnego Muzeum Morskiego 
do nowej siedziby w trzech spichrz,1ch: Miedź, Panna i Oliwski na Oło

wiance. 
W GTPS pod przewodnictwem wicewojewody gdańskiego Lukasza Bal
cera odbyło się spotkanie gdańskiego środowiska kultury ze Stanisławem 
Cclichowskim, redaktorem naczelnym gdańskiego OTV na temat pre
zentacji dorobku środowisk artystycznych w programach telewizyjnych. 

1-28 W KMPiK w Gdyni wystawa fotografii Leningrad wczoraj i dziś. 

15-19 W KMPiK przy Długim Targu \Vystawa fotografii Leningrad - miasta 
bohater. 

2 l-2H W KMPiK przy ul. Długiej Dni Kultury Żydowskiej. Wystawa fotogra
mów Gustawa Russa Żydzi polscy. Wykłady wygłosili: Artur Sandauer, 
Zygmunt Hoffman, Barbara Herman, projekcja filmu Skrzypek na da-

chu. 
21 W KW r J,;->R z udziałem sekrC'tarza KW Anny Szała..::h odbyła się 
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narada partyjnych bibliotekarzy na temat stanu upowszechniania książ

ki. Ukonstytuował siq Wojewódzki Zespól Bibliotekarzy Partyjnych. 

H-111 W KMPiK w Gdyni wystav.:a fotografii archi\valnej Powroty 1929-

-19-15 z dokumentów udostqpnionych przez Muzeum Miasta Gdyni. 

:\JARZEC 

1-ll 

3-10 

6-1-1 

9-11 

Doroczną nagrodt.; im. Leonida Teligi przyznc1wc11ną przez miesięcznik 

,,Żagle i Jachting Motorowy" za 11cl.jwybitniejsze dzieło propagujące że

glarstwo otrzymał kpt. Dariusz Bogucki za książkę Zanim powrócimy. 

Rozstrzygnit.;to konkurs plastyczny 1Hój film dla dzieci szkól podstawo

wych zorganizowc1ny przez OPRF i „Głos Wybrzeża". 

W Bibliotece Gdai1skiej PAN prezentacja wystawy Gclarisk w dawnej 

fotografii - ulice 

\V KMPiK przy Długim Targu wystawa fotografii 13lokada Leningraclu. 

W KMPiK przy ul. Długiej Tydzień Kultury Ukraińskiej. :\1.in. wysta

wa dokumentów dotyczących Tarasa Szewczenki, spotkanie z pracow

nikami Instytutu Ukraińskiego w Warszuwie. Wykład Bazylego Nazaru

ka na temat: Taras Szewc::enko i jego dorobek literacki. 

GTPS i PG zorganizowały przegląd filmów popularnonaukowych pod 

hasłem li Rzeczpospolita w filmie dokumentalnym. 

W KSW „Zak" przegląd filmów z lclt 1981-1983 pod n.1zwą Młocie 

kino polskie. 

16 Uroczyste otwarcie Domu Kultury im. Stanisławy Przybyszewskiej przy 

ul. Z. Nałkowskiej 3 w Gdar'1sku, wybudowanego przez LSWM „More-

na". 
17 W• kinie „Leningrad" uroczysta premiera filmu Zbigniewa Kuźmiń

skiego Co d::ie1'i bliżej nieba z udziałem twórców. 

19-26 W klubie „Helikon" w Gdafoku Przegl<-!d Filmów Meksykar'iskich. 

27-28 W ramach obchodów 39. rocznicy wyzwolenia Gdyni otwarcie wystav.:y 

w Muzeum Miasta Gdyni Wyzwolenie i odbudowa Gdyni, przeglqdy fil

mów, spotknnia z f:rlmund<'m Ko:-,ian<'m i kpt. Zn~rnuntPm WojciPchow

skim. 

KWIECIE~ 

W Muzeum Archeologicznym pokaz eksponatów zwi~1z„wych z krqgiem 

kultur północnoperuwiar'lskich z I i II \V.p.n.e. ofiarowanych Muzeum 

przez kpt. Rościsłuwa Choynowskiego z Gdyni. 

Obiekt Opery Ldnej w Sopocie liczy obecnie 7.'i lat. 

W Muzeum Wisły \V Tczewie wystawa Dzieje żeol1ą;i wiślanej inaugu

rująca dziułnlność· tl'j placc>wki - oddziału Centra1nego Muzeum Mor
skiego. 

j W PG \Vykład Andrzeja .Januszajtica W jazdy królóu., polskich cło Gdań

ska. 

'.\IA.J 
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-1 W Białej Sali Ratusza Głównego Miusta odbyła się uroczystość inaugu

rująca obchody 30-lecin Klubu ZSMP „Rudy Kot". Klub \Vyróżniony 

został Zlotq Odznaką im . .Jankn Krasickiego i odznaką Za zasługi dla 
miasta Gdańska. 

5-12 Dni Kultury Frnncuskit_•j. Wystuwa ksic\Żki i prasy w UG \V Sopocie, 

wystuwa malarstwa \V Szkole Muzycznej, koncerty, filmy, spektakle 
paryskiego „Cafe ThC:,atre'' 

7 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta odbyła sic: uroczystość wrq-
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cze11ia Nu.gród Wojewody Gdai'1skiego zu. wybltnc os1;_igm<:cJu. db woje
wódzł\va gdafokiego w dziedzinie kultury, sztuki i nauki za 1983 rok. 

23 W Gda11skim Centrum Kultury Filmowej „Helikon" odbył siq pokaz 
filmu Bernharda Stephana Raport Soni, którego fragmenty rozgrywają 
siq w Gdańsku w 1936 r. 

2,1 Z okazji Dnia Działacza Kultury przyznane zostały magrody Wydziulu 
Kultury i Sztuki Urzqdu Wojewódzkiego w Gdaósku oraz odznaki ho
norowe na uroczystości w Palncu Opatów w Oliwie. Wystąpił Zespół 
Kameralny Muzyki Dawnej pod dyrekcją Aliny Kowalskiej. 

26 W Białej Sali Rc1tusza Głównego Miasta odbyło się Walne Zgromadze-
nie Gdat'1skicgo Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Omówiono program 
działalności na lata 1985-1988. Wybrano nowe władze Towarzystwa. 
Przewo-dniczącym Zarz,4du Głównego GTPS został Starnislaw Michalski 
wiceprzewodniczącymi: Jacek Kotlica i Włodzimierz Łajming, sekreta~ 
rzem Tadeusz Rogowicz, skarbnikiem Bolesław Borzqcki, członkami: Lu

cjan Bokiniec, Bogdan Czyżak, Józef Kuszewski, Konrad Pałubicki, 

Andrzej Stawicki, Zdzisława Woźniak. Przewodniczącym Komisji Re
wizyjnej zostc1ł Lucjan Parusiński, członkami: Jarosław Biłat, Ryszard 
Kosiedowski, Maria Rosner, Mirosław Gliński, Przewodniczącym Sądu 

Koleże11.skiego został \\·ybrany Janusz Kowalski, członkami: Mieczysław 
Preis i Alicja Grzybiak. 

28 V-13 YI W kinach Trójmiasta przegląd filmów „Konfrontacje 83''. 

CZERWIEC 

21-2 t W Muzeum Wisły \V Tczewie II Spotkania Nadwiślaoskie: sesja nau. 
kowa Delta Wisły. 

23-:W Centralne Dni Morzu w Trójmieście. W Teatrze Muzycznym uroczysta 
akademia i koncert. Pod żaglami ,,Zawiszy'' w wykonaniu artystów Tea
tru Muzycznego, Orkiestry Marynarki Wojennej i zespołu „Dalmor". 
W pawilonach Muzeum Historii Miasta Gdyni wystawa: Gdynia - cen

trum polskich żagli. 

W Operze Leśnej koncert dla stoczniowców w wykonaniu artystów 
Teatru Muzycznego z Poznania. Imprezy powiązane z branżą morsk;_1: 
Dni Marynarki Wojennej (23 i 24 Vn, Dzień Portowca (25 VI), Dzieó. 
Rybakn (26 VI), Dzie11 Marynarki Handlowej (27 VI), Dzie11 Ligi Mor
skiej (28 VI), Dzic11 Stoczniowca (29 VI), Dzień białej floty, żeglarstwa 
i turystyki mor;;kiej (29 VI). W muszli koncertowej w Gdyni, przy molo 

w Sopocie i na estradzie na Długim Targu występy Zespołu Pieśni 

i Taóca ,,Flotylla'', ,,Dalmor", ślc1skiej Estrady Wojskowej, zespołów 

,.Fason", ,,Old Timers", ,.Scaside Dixieland", ,,Big-band", widowisko 
plenerowe N<!ptn11owe ir;ry, w Nowym Porcie - .Jarmark Portowy. 

W kinie „Warszawa'' odbywał siq młodzieżowy festiwal filmbwy Luclzie 

i morze, połączony z seminarium. Grand Prix - ,,Wielki Zc:ieiel" przy

znano dwom filmom Sergiusza Sprudina z Wurszawy: ,,Dar Mloclzieży" 

i U pror;u nowoczesno,~ci, ,,Złote Zagk"' otrzymały filmy Okolice spo

kojnego morza w reż. Zbigniewa Kuźmióskiego oraz Po clnże ryby w 
reż. Ryszarda Wyrzykowskiego. ,,Srebrne Żagle'' zdobył film Jak Stol<!1n 

gasił uwiazcly w reż. Stanisława Lenartowicza, ,,Brązowe Żagle" - Ry
bacy w reż. Grażyny I3ryżuk. 

Kierownik UrzQdu Gospodarki Morskicsj, minister Jerzy Korzonek !la 
wniosek jury powołanego przez Zarząd Glóv.:ny Stowarzyszenia Maryni

stów Polskich przy:unał nc1grodq za twórczość o tematyce morskiej. 
Otrzymali je: w dziedzinie plastyki - Marian Mokwa, w dziedzinie 
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publicystyki - Jerzy Miciński, redaktor naczelny „Morza", w dziedzinie 
fotografii - Mieczysław Cieślak. 

26 W KMPiK w Sopocie wieczór literacko-muzyczny z udziałem Ireny 
i Dariusza Boguckich. 

27-30 W KMPiK przy Długim Targu prezentacja kultury greckiej, spotkania, 
prelekcje - m.in. Nikosa Chadzinikolau o literaturze greckiej na emi
gracji. 

28 W KMPiK w Gdyni prelekcja Tadeusza Białasa Geneza i charakter ob
chodów Dni Morza. 

29 W KMPiK w Sopocie spotkanie ze Stanisławą Górnikiewicz, autorką 

książki Lwy z Westerplatte. 

LIPIEC 
W Dornu Stoczniowca nr 1 we Wrzeszczu wystawa Muzcurn Archeolo
gicznego Osiqunięcia archeologii na Pomorzu Gclańskini w 40-leciu PHL. 
W KMPiK przy ul. Długiej wystawa exlibrisu Militaria. 
W Pracowni Konsenvacji Zabytków wystawa fotogramów poświGconych 
konserwacji Panoramy racławickiej (do 31 VIII). 

19 W MSZ w Warszawie uroczystość wymiany not w sprawie otwarcia 
w Gda11sku i w Ka tow i cach Domu Ifadzicckiej Nauki i Kultury. 

20 Z okazji Śv,,ic;ta Odrodzenia Polski koncert \V Operze Leśnej. Program 
przygotowany przez solistów POiFB. 

21 W Teatrze Muzycz.nym w Gdyni koncert z okazji SwiGta Odrorlzenia 
Polski. Wystąpiły: Zespól Pieśni i Tańca Floty Bałtyckiej ZSRR, Or
kiestra Marynarki Wojennej, zespoły wojskowe „Kirasjerzy", ,,Kontra
sty", ,,Pilersy", zespól dzieciqcy „.Jantarek", soliści POiFB i Teatru 
Muzycznego. 

28 VII-12 VIII Dni Gdańska. Imprezy handlowe Jarmarku Dominika11skiego, VIII 
Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej, 

XII Nadbałtyckie Spotkania .Jazzowe „Jazz Jantar·•, Festiwal Muzyki 
Organowej, VII Międzynarodowe Spotkania Chóralne. WrGczenie dorocz
nych nagród Prezydenta m. Gda11ska za upowszechnianie kultury, sztuki 
i wiedzy o Gdańsku. Na Długim Targu występy zespołów artystycz
nych. Inauguracja plenerowym widowiskiem przed Dworem Artusa. 

31 Plenum Zarz,1du Wojewódzkiego ZMW na temat zamierzeń w dziedzinie 
kultury w województwie gdańskim. 

SIERPIEŃ 

4 OdsłoniGcie tablic pamiątkowych b. drukarni „Gazety Gdańskiej" na 
budynku przy ul. Mariackiej 37 oraz b. Drukarni Czyżewskich przy ul. 
Kotwiczników 6 \\' Gdaósku. Towarzystwo Przyjaciół Gdaóska zorgani
zowało sesję popularno-naukową na temat: Tradycje i wspólczesn u 
kształt drukarstwa gdańskiego. Referaty wygłosili: Zbigniew Nowak, 
Andrzej Romanow, Stanisław Potocki. 
Na Długim Targu tradycyJna impreza Chrzest Drukarza. 

21 W Gdańsku gościła dclgacja radzieckiej wytwórni filmowej ,,Lenfilm" 
z reżyserem Ernestem Jasanem. W Centrum Kultury Filmo\vej „Heli. 
kan'' premiera filmu Dubler zaczyna pracę w reż. Ernesta .Jasana. 

WRZESIEŃ 
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W hallu Biblioteki Gdańskiej PAN wystawa Dawne kalendarze. 
3 W KMPiK przy ul. Ogarnej Dzier'l Przyjaźni Polsko-Wielnamskiej 

prezentacja folkloru, sztuki użytkowej i muzyki wietnamskiej. 



4 W Muzeum Archeologicznym otwarcie dwóch wystaw: Rodou,;d slo
wiafiski Gdańska oraz Technika i technologia epoki kamienia ze zbio
rów Par'lstwowego Muzeum Archeologicznego w ·warszawie. 

7 W KMPiK przy ul. Ogarnej spotkanie ze Stćlnislnwą Górnikiewicz, au
torką książki Lwy z Westerplatte. 

9-17 lX Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Jury w składzie: Jerzy 
Toeplitz (przewodniczący), Tadeusz Chmielewski, Henryk Kluba, Michał 
Misiorny, Kazimierz :rv'llynarz, Zbigniew Safjan, Elżbieta Staniak-Rek 
Jan Swiderski, Zygmunt Wiśniewski, Jerzy Zabłocki po obejrzeniu 40 fil~ 
mów przyznało Wielką Nagrodę za najlepszy film Festiwalu „Złote Lwy 
Gdańskie" filmowi Austeria w reż. Jerzego Kawalerowicza. Nagrodę 

Specjalną Jury otrzymnl film Gwiezdny pyt w reż. Andrzeja Kondratiu
ka. Nagrodę Główną „Srebrne L\vy Gdańskie" przyznano filmom: Seks

misja w reż . .Juliusza Machulskiego oraz Konopielka w reż. Witolda 
Leszczyi'iskicgo. Jury przyznało Nagrodq Indywidualną „Brązowe Lwy 
Gdat'lskie": za najlepszy film niepełnometrażowy filmowi 111 dni letar

g'u \V reż. Jerzpgo Sztwiertni, za najlepszy debiut reżyserski - Walde
nrnrowi Dzikiemu, reżyserowi filmu Kartka z podróży, za najlepszą rolę 
żl'ńskq - Dorocie Stali11skiej za role; w filmie Krzyk, za najlepszą rolG 
1rn;skq - Władysławowi Kowalskiemu za rolę w filmie Kartka z podró

Ż:Y oraz Akksandrowi Kucowi za scenariusz do filmu Toccata, Witowi 
Dąbalowi za zdjęcia do filmu Wfr, Januszowi Sosnowskiemu za sceno
grafię do filmu Seksmisja, Zbigniewowi Rajowi za muzykę do I filmu 
W starym dworku czyli niepodległość trójkątów, Jerzemu Blaszyi1skiemu 
za dźwic;k d~ filrnu Akacleniia Pana Kleksa, Mirosławie Garlickiej za 
montaż filmu Niech cię oclleci mara. •· 

Festiwalowi towarzyszyło Forum Stowzirzyszenia Filmowców Polskich 
z udziałem wicepremiera Mieczysława F. Rakowskiego. Referaty wygło-· 
sili: Jerzy Płażewski, Juliusz Burski i Tadeusz Drewno. 

11-t., W KMPiK w Sopocie oraz w Gdat'1:,;ku przy ul. Ogarnej spotkanie z 
twó1-cJmi filmu Ultimatum - reżyserem Januszem Kidawą i aktorem 
Stanishnvem Michalskim. 

16 W KMPiK w SfJpocie spoU.anie z reżyserem Filipem R1jonem. 
17 \V ZDK Morskiego Portu Handlowego w Gdyni spotkanie z Bohdanem 

Porębą. 

tG IX-1 l X W KMPiK w Gdyni otwarcie wystawy dokumentalnej Hiroszima -

Nagasaki, zorganizowanej przez j<1po11.ską gazetę „The Yomiuri Shimbun" 

z Osaki. 

PAŻDZIEH.NIK 
Centralne Muzeum Morskie przekazało kolekcję ok. 300 eksponatów 
z wykopaliskowych prac podwodnych w Zatoce Gdaó.skiej na wystawę 
w Muzeum Wazy w Sztokholmie „Solen" tonie. 

W Prncowni Konserwacji Zabytków wystawa obrazujqca odbudowę 

Gdańska. 

We wsi Kamienica Królewska odsłonięto obelisk dla uczczenia kaszub
skich p~irtyzantów z organizacji ,,Gryf Pomorski". 

5 W Gda11skim Towarzystwie Naukowym Andrzej Januszajtis wygłosił 

odczyt Problem,y rewindykacji oclafiskich dóbr kultury. 

6 W Osiedlowym Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej na Morenie od
była si<; Ogólnopolska Inauguracja Roku Kulturalnego Spółdzielczości 

Mieszkaniowej. 
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8 W tczewskim Domu Kultury odbyła się inauguracja roku kulturalno
-oświatowego 1984/83 w województ\vie gdańskim. W programie uroczy
stości otwarcia w Muzeum Wisły wystawy Lodzie ludowe <Zarzecza Wi

sły, \\Tęczenie odznc1czeń, odznak i nagród, koncert. 
16-17 W klubie „PAX'~ i w Politechnice Gdaóskiej spotkanie z reżyserem 

Jerzym Sztwiertnią i projekcje filmu w jego reż. 111 clni letargn. 

LISTOPAD 
Odbyło siq pierwsze walne zebranie Towarzyshva Przyjaciół Statku
-Muzeum „Sołdek". Prezesem został budowniczy st<1tku prof. .Jerzy 
Doerffer. 
Mini~t.erstwo Kultury i Sztuki przyznało nagrody \V konkursie na naj
ciekawsze wydarzenie muzealne roku 1983. Nagrodę I st. otrzymało 

Centralne Muzeum Morskie za przekształcenie statku żaglowego ,,Dar 

Pomorza" w ·muzeum i przekazanie go zwiedzającym. 
W Gdańsku powstał oddział Stowarzyszenia Polskich Artystów, Teatru, 
Estrady, Radia, Telewizji i Filmu ZASP. Przewodniczącym Zarządu Od
działu został Andrzej Szwarckopf z POiFB, wiceprzewodniczącymi: An
na Komornicka z Teatru Dram,ttycznego i Aleksander Skowroóski 

z Teatru ,,Miniatura". 
Jubileusz 60-lecia czasopisma „Morze". 
\V Bfemie odbywały się Dni Polskie. Wystawa malarstwa Gclańsi<: 

i Ziemia Gdańska, ekspozycje gobelinów utkanych na kanwie rysun
ków dziecięcych Opowieść o Gdańsku, prezentacja fotografii i kolaży 

Krystyny Andryszkiewicz, \vyklady prof. Edmunda Cieślaka, koncerty 
solistów POiFB. 
W Białej Baszcie w Gdańsku odkryto w czasie remontu malowidło re
nesansowe. 
W hallu Biblioteki Gdańskiej PAN wystawa Polacy w I wojnie świa

towej. 
XI Dni Leningradu w Gdańsku z udziałem 200-osobowej reprezentacji 
wszystkich środowisk społeczeństwa Leningradu. 
W WOK odbyło siq spotkanie z przewodniczącym Narodowej Rady Kul
tury Bogdanem Suchodolskim. 

5-11 W kinie „Warszawa" w Gdyni Dni Filmu Radzieckiego. 
12-17 W instytucjach kulturalnych Trójmiasta odbywał się cykl imprez pod 

nazwą „Spotkania z Niemiecką Republiką Demokratyczną" z okazji 
35-lecia NRD i 40-lecia PRL. W Teatrze „Wybrzeże" odbył się koncert 
galowy. Otwarto wystawę plakatu Teatr w NRD, fotografii w siedzibie 
NOT Młodzieży zaufanie i odpowiedzialność, wystąpiły zespoły estrado
we z Weimaru, Rostocku i Schwerina, prelekcje o polityce kulturalnej 
NRD i o współczesnej literaturze NRD odbyły się w KMPiK w Sopocie, 
w KMPiK przy ul. Długiej wystawa książek dla dzieci i młodzieży wy
dawanych w NRD, wystawa plakatu w BWA, grafiki w Ratuszu Głów
nego Miasta, projekcje filmów, koncerty. 

18-22 Spotkania Jesienne w KSW „Żak". Konkurs Poezji Społecznie Zaan
gażowanej o nagrodę „Czerwonej Róży", koncerty poezji sp1ewanej, 
Biesiada poetycka, recital Czesława Niemena, występ zespołu jazzowego 
,,Janusz Muniak Group", spektakle teatrów ulicznych „Mandala'' 
i „Mark III" na ul. Długiej, pro_jekcje filmów. 

21 Jubileusz 15-lccia działalności Kola Starych Gdynian. 

22 Poclpisnnie umowy kulturalnej miqdzy Wydziałem Kultury Okręgu Ri-
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jeki a Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Gdyni w ra
mach pobytu delegacji Jugosławii na Wybrzeżu. 

23 X l- 10 XII W KMPiK przy Długim Targu wystawa fotograficzna Leningrad _ 
miasto bohater. 

23 Obrndy wyjazdowego posiedzenia Prezydium Kolegium Ministerstwa 
Kultury i Sztuki z udziałem reprezenbntów gdańskiego środowiska 

kultury i przedstawicieli zakładów pracy odbyły się w Sali Białej Ra
tusza Głównego Miasta w Gdańsku pod przewodnictwem Kazimierza 
Żygulskiego, w obecności wojewody gdańskiego gen. bryg. Mieczysława 
Cygana. Odbyło siQ również szereg spotkań środo\viskowych - w Mor
skim Dornu Kultury w Nowym Porcie z udziałem ministra Kazimierza 
Żygulskiego, w GTPS - z przedstawicielami środowiska plastycznego 
(dyrektor Departamentu Plastyki Karol Czejarek), w POiFB - ze śro
dowiskiem teatralnym (wiceminister kultury i sztuki Jerzy Bajdor), w 
Tczewie - z pracownikami muzealnictvva (wiceminister kultury i sztuki 
Wacław Janas), \V kościerskim Domu Kultury z przedstawicielami ru
chu amatorskiego i stowarzyszeń społec2ino-kulturalnych (wiceminister 
kultury i sztuki Edward Golqbiowski), w Gdafokich Zakładach Gra
ficznych z przedsta\vicielami \Vydawców, literatów, księgarzy i biblio
tekarzy (dyrektor Departamentu Książki Maksymilian Ccleda). 

21-30 W kinie „Leningrad" przegląd filmów Dni Filmu Radzieckiego. 
25 W POiFB koncert zorganizowany przez ZO ZASP Artyści scen Wy

brzeża - artystom weteranom scen polskich. Wpływy z koncertu~ prze
znaczono na Dom Artysty Weterana w Skalimowie. 

Gn.t : ozrnŃ 

l-8 Dni Kultury Fifiskiej zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaźni Pol
sko-Fińskiej i WOK (koncerty, wystav.ry grafiki i fotografii, spotkania). 

6 W GTPS odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Gdańskiego To
warzystwa Przyjaźni Polsko-Bułgarskiej. W skład Zarządu weszli: Ste
fan Milewski (przewodniczący), Jurand Grainiczny, Tadeusz Konieczny 
i Wiesłmv Ochnik (\viceprzewodniczący), Zbigniew Dowgielło (sekretarz) 
oraz Czesław Grzegorzewski, Stanisław Michalski, Stenia Swięcka, Ale
ksy Andryjcszew, Stanisław Kugacki, Tadeusz Rogowicz, Jan Stucki. 
Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego została Teresa Gwoździewicz, 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - Tadeusz Bruski. 
7 W Stoczni Gdaóskiej im. Lenina odbył się stoczniowy sejmik kultury. 

Powołano Stoczniową Radq Kultury. 
8-9 III Kongres Kultury Morskiej obradował w Gdyni. Referaty wygłosili: 

Krysty1na Turo, Edmund Kotarski, Wacław Odyniec, Andrzej Piskozub, 
Wojciech Swiqcicki. Otwarto wystawq malarstwa Ewy Ławrusiewicz

-IIorawy, fotogramów członków Morskiego Towarzystwa Fotograficz
nego, rozstrzygnięto konkurs literncki dla marynarzy, rybaków i człon

ków ich rodzin. 

Pon~dto w rns.1 roku: 

- W KMPiK przy ul. Długiej odbywały się przeglądy filmów w cyklach: ,,Filmo
we adaptacje literatury", ,,Film polski w 40-leciu", ,,NO\vości kinematografii 
światowej". 

- Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdaósku przekazano dwa spi
chrze Mały i Duży Grodcck na pomieszczenb szkoły. Twórcą projektu adaptacji 
je!':t Teresa LangPr. Odbudo\va prowadzona przr.·z PKZ zako11czyć siQ ma na 
przelurniP J !)8(j-87 roku. 
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- Ukazały się kolejne numery 5-7 biuletynu „Pomorze Gdańskie'' wydawanego 
przez Towarzystwo Przyjaciół Pomorza. 

Odznaczenia państwowe i odznaki honorowe 
24 V Dzień Działacza Kul tury 
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: Kazimierz Macur (wr~czenie w 

Ministerstwie Kultury i Sztuki 30 V). 
- Odznaka honorowa Za Zasługi dla Gdańska: Grzegorz Białczyk, Andrzej Kud

lik. 
Odznaka honorowa Zasłużony Działacz Kultury: Barbara Ambrożewicz, Aleksan
dra Banach, Danuta Buczyńska-Struwe, Zygmunt Beyer, Regina Bylinka, Maria 
Bianga, Krystyna Czubińska, Tadeusz Dobrogoszcz, Irena Duchnowska, Danuta 
Idziak, Henryk Jabłoński, Stanisław Kroskowski, Elżbieta Kosicka, Artur Kos
tarczyk, Władysław Kostuch, Danuta Kowalska, Edmund Lewai'lczyk, Czesław 

Mierzejewski, Barbara Milży6ska, Karol Nowalióski, Maria Nowicka, Jerzy Pon
tus, Anna Sawicka, Marian Skomro, Ryszard Sykisz, Maria Wieczorek, Barbara 
Włodarska, Irena Ziarnik, Jerzy Zabłocki, Wojciech Zielióski, Jerzy Żmijewski. 

Wrzesień 

- Złoty Krzyż Zasługi - Kaszubski Zespół Pieśni T::u'tca „Kościerzyna". 

8 X Inauguracja Roku Kulturalnego 
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: Stanisław Dąbrowski, Michał Haj

duk, Anna Komornicka, Edmund Nowakowski, Andrzej Twerdochlib, Franci
szek Wrocławski, Michał Zarzecki. 

- Złoty Krzyż Zasługi: Józef Budzisz, Janina Dojarska, Krystyna Fabijańska-Przy
bytko, Aniela Gajda, Janina Grabowska, Edmund Kamiński, Stefania Kulig, 
Alicja ł_.Juka, Danuta Milewska, Helena Plucióska, Andrzej Krzysztof Waśkie

wicz. 
- Srebrny Krzyż Zasługi: Jadwiga Brudzyńska, Mieczysława Bartosz, Elżbieta Bu -

chalczyk, Franciszek Brzeziński, Jan Chorościn, Anna Czerwonka, Elżbieta Erzep
ki, Genowefa Frączyk, Mirosław Gliński, Elżbieta Kipp, Teresa Jednas;ewska, 
Alfons Klejna, Andrzej Kowalski, Barbara Kuczyńska, Teresa Klim, LudmiLl 
Lebiedzińska, Danuta Łajkowska, Zdzisław Miodowski, Lucyna Miściur, Benedykt 
Malinowski, Krystyna Plata, Małgorzata Polak, Irena Salomon, Waleria Sawicka, 
Cecylia Suchodolska, Iluminata Straczewska, Anna Stachurska, Alina Urbanow
ska, Krystyna Ziętkiewicz, Witolda Załuska, Barbara Zaporowska, Wiesława Za
leska, Lucyna Żuk. 

- Brązowy Krzyż Zasługi: Maria Benn. 
- Odznaka honorowa Zasłużony Działncz Kultury: Bogdan Blindow, Kazimierz 

Buczma, Ryszard Buławski, Ryszard Chmiel, Teodor Delong, Maria Erdanowska, 
Henryk Janikowski, Józef Kramer, Franciszek Krzyżowski, Krystyna Kwiat
kowska, Jan Machaliński, Helena Mikulska, Grzegorz Mułkowski, Jerzy Pio
trowski, Teresa Przybylska, Krystyna Sitkowska, Michał Stryczyński, Urszula 
Szczepańska, Czesław Szostak, Antoni Żabczyński, Jerzy Bradtke, Aleksandra 
Kunicka, Karol Nowaliński, Wojciech Zieliński, Teresa żabka. 

Nagrody Wojewody Gdańskiego w dziedzinie kultury za rok 1983 przyznane w roku 
198'1 

(uroczystość wręczenia 7 V) 
Zbigniew Binerowski - pracownik UG, działacz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich, Zdzisław Kałędkiewicz - artysta plastyk, .Józef Korzeniowski - aktor Tea-
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tru Muzycznego w Gdyni, Jan Schulz - działacz amatorskiego ruchu artystycznego, 
Andrzej Żurowski - literat, krytyk teatralny. 

Nagrody Prczyclcnta l\liasta Gda11ska za upowszechnianie kultury, sztuki 
o Gdańsku 

wiedzy 

(uroczystość wręczenia 27 VII) 
Edmund Cieśl;:i.k, Florian Skulski, Kazimierz M;:i.cur, Bogusława Czosnowska, Zy
gfryd Korpalski. 

Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury ,,Srebrna Plakietka" 
Maria i Andrzej Szypowscy. 

1983 

STYCZEŃ 

LUTY 

Na wyjazdowym posiedzeniu w Gdafisku Biuro Polityczine KC PZPR 
zobowiizało władze polityczne i administracjq województwa do opra
cowc;nia kompleksowego Programu rozwoju gdańskiej aglomeracji do 

roku 2000. 
Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Gdafiska ukazał się „Kalendarz 
Gdaóski 1985" zredagow;:i.ny przez kolegium pod przewodnictwe';n Jó
zefa Węsierskiego. 
W Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni czynna byfa w1stawa l:iO foto
grafii ze zbiorów Władysława Gucia z Koła Sbrych Gdynian obrazu
j,1cych Gdynię w okresie miqdzywojcnnym. 

3 W KW PZPR odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk twórczych 
Wybrzeża i plncówek kulturalno-oświatowych z sekretarzem KW PZPR 
Anm1 Szalach i wicewojewodą gdańskim Łukaszem Balcerem. 

15 W DKF „Żak" pokaz filmu Ryszarda Nakoniecznego l\fors i Wenus, 

spotkainie z reżyserem. 
22 W KW PZPR spotkanie przedstawicieli środowisk twórczych i działaczy 

kulturalnych z Hieronimem Kubiakiem, członkiem KC PZPR. 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu odbyła się impreza w opracowaniu 

K. Berenthala Sopot w legendzie. 
21 w Domu Kultury na Morenie dyskusja z radnym MRN Jarosławem 

Mazurkiewiczem o kulturze młodych. 
30 W Gdańsku przy ul. Długiej otwarty został Dom Radzieckiej Nauki 

i Kultury. 

10-lecie działalności obchodziło Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. 
27 w KW PZPR w Gdańsku odbyła się narada Rola i miejsce inteligencji 

w socjalistycznym rozwoju Polski. 

MARZEC 
W Gdańskiej Bibliotece PAN otwarto wystawę Tatarzy polscy ze zbio
rów własnych oraz Heleny i l\Iacieja Konopackich i Alego Miśkiewicza. 
Otwarcie Dyskusyjnego Klubu Filmowego Studentów Politechniki Gdań
skiej „Sonda Biax" odtwarzającego filmy z kaset magnetowidowych. 

7 z okazji •10-lecia wyzwolenia ziemi gniewskiej odsłonięt0 w Gniewie 

Pomnik Zwycięstwa i Pamięci. 
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11 Po dlugotnvałym remoncie otwarto Klub Gdaó.skiej Stoczni Remontowej 
,,Akwen". 

17-21 I Dni Kultury Pomorza zorganizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Po
morskie. Rozstrzygnięcie konkursu literackiego, wystawy haftu kaszub
skiego, książek, v.:ystępy zespołów amatorskich, po~az filmów krótko
metrażowych Po·mor::::e i Kaszuby w filmie. 

18 W KMPiK w Gdyni prelekcja Jerzego Żmijewskiego Rewaloryzacja 
i odbudowa Gdańska. 

22 Z okuzji 40. rocznicy powrotu ziem zachodnich i północnych do Macie
rzy odsłonięto w Sopocie Pomnik Martyrologii 1\Tieszkańców Sopotu 
zrealizowany przez Ada•ma Smolanę. 

26 Z okazji 40. rocznicy wyzwolenia ziemi gdańskiej i 40. rocznicy po
wstania w województwie gdaóskim Towarzyshva Przyjaźni Polsko-Ra
dzieckiej odbyła się w Urzędzie \Vojewódzkim sesja popularnonaukowa 

27 Z okazji 40. rocznicy wyzwolenia Gdyni w pawilonie Muzeum Miasta 
Gdyni otwarto wystawę fotogramów Gdynia 1945-1985. 

29 W KMPiK przy Długim Targu ohvarto wystawę 1~0 fotogramów obra
zuj4cych wynvolenie i odbudowę Gdańska Ziemia przywrócona !'.1a
cierzy. 
W Gdańskiej Bibliotece PAN ot\varto wystawę Gclańsk wolny przy
pominaj,1cą wydarzenia pierwszych dni i miesięcy w wyzwolonym mieś
cie. 

29--31 Kolo Młodych Stowarzyszenia Filmo\vców Polskich i DKF „Żak" zor
ganizowało w KS\V ,,Żak" przeglqd filmó\v Allocle kino polskie 1984. 
P okazano 58 etiud ze szkól filmowych oraz debiuty. Jury pod przewod
nictwem Bolesława Michałka przyznało równorzędne nagrody w kate
gorii 'etiud szkolnych Robertowi Boczkwskicmu (Eksmisja), Łukaszowi 
Wylężalkowi (Domokrążca i Miasteczko) oraz Wiesławie Sowie-Zębali 

(Gazeta). W kategorii filmów ekranowych (łącznie z telewizyjnymi) na
grody otrzymali: Krzysztof .Jasiński (Kury sq barcl::o zdrowe), Krzysztof 
Krauze (Jest), Krzysztof l\Tagowski (Powtórka). Wyróżnienia przyznano 
Teresie Ko tbrczyk, I< rzysztofowi Millerowi, Alinie Skibie. 

30 W Dom u Radzieckiej Nauki i Kultury pokaz filmów pod haslcm Gc/cn"1sk 
i Leningrad razem, w walce o pokój i rozkwit swoich miast. 
W Muzeum Poczty i Telekomunikacji otwarcie wystawy filatelistycznej 
40. rocznica wyzwolenia Gdańska. 

KWIECIEŃ 
W KMPiK przy Długim Targu wystawa historycznych fotogram<'nv 
i dokumentów Ewakuacja obozów zagłady Sachsenhausen i Stutthof. 
Prelekcje i wykłady wygłaszali: Janina Grabowska, Elżbieta Grot i Ma
rek Orski. 
W KMPiK przy Długim Targu odbyło siG Il Forum Morskie z udziałem 
Wacława Odyńca i Romirna Wapińskiego. 

11-20 Dni Gdai1ska w Leningradzie. Występy Teatru „Wybrzeże" ze spekta
klem Pułapka, POiFB z baletem i1nna I<.arenina i koncertem symfo
nicznym, Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna", wystawy plastyczne 
oraz fotograficzna Gclaiisk przywrócony Macierzy. , 

16-23 Dni Kultury Radzieckiej w Gdai1sku - wystawa książek i plakatów 
fil'mov..-ych (w Wejherowie), Sztuka i kultura narodów ZSRR (w Rumi), 
konkursy wiedzy o kulturze radzieckiej i plastyczne o polsko-radziec
kim braterstwie broni w gmitmych ośrodkach kultury. W kinach Trój
miasta Wiosenne spotkania z filmem radzieckim. 
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17-18 W Gdańsku przebywała delegacja Komitetu Centralnego Komunistycz

nej Partii Wietnamu z kierownikiem Wydziału Kultury i Sztuki Ha 

Huan Truong i z ekspertem Wydziału Kultury Trinh Dinh Khoj. M.in. 

na spotkaniu z przedstawicielami gdańskiego środowiska twórców w 

GTPS wymieniano doświadczenia w zakresie programowania i orga

nizacji pracy kulturalnej. 

:\I.U 

18 

21 

22 

21 

,,
_;J 

Obchody 40-lecia „Dziennika Bałtyckiego" w Pucku. Prezentacja wy

staw Jak powstaje Dziennik Bałtycki i Fotografia prasowa Marka Za

rzecldeao. 
W KSW „Żak" impreza Żakowska Akcja Ratowania Talentów żart 85. 

W Klubie „X Muza" spotkanie z Agnieszką Bojanowską z Wytwórni 

Filmów Dokumentalnych w Warszawie na temat montażu w filmie. 

Przy gdańskim oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw

czego powołano społeczną komisjq opieki nad zabytkami. 

W Klubie Morskim w Gdyni prelekcja Edwarda Obcrty11skiego dla 

Kola Starych Gdynian Spacerkiem po Gdyni. 

W Domu Kultury na Morenie spotkanie z red. Anną Jqsiak na temat 

gdaó.skiej kultury. 
W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta inauguracja Dni Wqgierskic.:h 

w Gdnósku. W cz~ści artystycznej wystqpili Danuta Bernolak, Kwintet 

DGtY Teatru Muzycznego w Gdyni, wc:gierski zespól folci:lorystyczny 

,,Taltos". 
W DKF' ,,Żak'' przeglcid filmów węgierskich. 

W trakcie prac nad adaptacją i rekonstrukcją wnęttz Dworu Artusa 

dokonano odkrycia XVI-,viecznych ornamento\vych płyt ze scenami 

blblijnymi. 
W Gdańsku odbyła się ogólnopolska konferencja muzealników i nau

czycieli historii na temat Wykorzystanie zbiorów muzealnych w zaję

ciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych z historii. 

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia Mc:irynistów Polskich. Skład 

Zarządu Oddziału Gdańskiego: Adam Adolf Wiktorowski (prezes), Ja

rosław Rusak (Yviccprezes), Tadeusz Wielochowski (sk;1rbnik) oraz człon

kowie: Edward Obertyr'1ski, Janusz Rydzewski, .Jerzy Drzemczewski. 

2 W Klubie ,.PAX" prelekcja Czesława Skonki Sladami Józefa Wybickiego. 

2-1:i W kinach Trójmiasta Przeghld Filmów świćita „Konfrontacje 84". 

5 Dzic11 Województwa Gdańskiego we Wrocławiu z okazji 40. rocznicy 

,vyzwoknia i powrotu do Polski Ziem Zachodnich i Północnych. Wy

stqpy zespołów „Kaszuby" oraz ,,Constans'' z widowiskiem Neptunowe 

igry Spotkanie z czytelnikami Wc1lentego Milenuszkina, Edmunda Ko

siarzc1, Jana Piepki. 

5-12 W Starogardzie i Tczewie odbyły się Dni Kultury Chrześcijańskiej. 

l\1.i11. spektakl Trenu Jeremiasza przygotowali aktorzy Teatru „Wybrze

że" Balina Winiarska i Jerzy Kiszkis. 

6 Z okazji 40. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem w Domu Radzieckiej 

Nauki i Kultury otwarto wysta\VG fotograficzną To nie powinno się 

powtórzyć. 

8 Inaugurc.icja działalności nowej placówki kulturalnej na Obłużu - klu

bu „Fonograf". 
W Klubie Filmowym „Żak" rozpoczął się przegląd filmów zachodnio

niemieckiego reżysera Wernera Herzoga. 
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10-12 W Sopocie odbył się Ogólnopolski Sejmik Mo.rynistyczny poświęcony 

40-leciu powrotu Polski nad Bałtyk i dorobkowi gospodarki morskiej. 
12-19 II Tydzień Kultury Francuskiej w Trójmieście. W Teatrze „Wybrzeże" 

wystąpił zespól pantomimiczny „Zero Theatre" ze spektaklem Le paradis 
cłu Catastrophe, w DKF ,.Żak" przegląd filmów francuskich. 

13-16 Na wybrzeżu przebywali przedstawiciele wydawnictwa „Schweriner 
Volkszeitung'' (NRDl, którzy podpisali z Gdc111.skim Wydawnictwem 
Prasowym umowę o współpracy. 

13-18 Dni Politechniki Gdai'l.skiej. 
16-18 Dni Uczelni Uniwersytetu Gda11.skiego. 

17 W Ratuszu Głównego Miasta uroczystość z okazji jubileuszu 40-lecia 
„Dziennika Bałtyckiego". Rada Pa1.\stwa nadała redakcji „Dziennika 
Bałtyckiego'' Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. 

21 W Uniwersytecie Gdańskim odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu 
z okazji 15-lecia utworzenia uczelni. 

21 Na Politechnice Gdai'l.skiej uroczyste posiedzeniu Senatu zainaugurowało 
obchody 40. rocznicy dziułalności uczelni. 
W Gdańskim Towarzystwie Naukowym odczyt Oclkrycia archeologiczne 
1984 r. na terenie Głównego Miasta w Gdańsku wygłosił Andrzej Zbier
ski. 

28 W KMPiK w Sopocie odbyło siq pierwsze walne zebranie Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Kubańskiej. 

W Klubie Muzycznym w Gdańsku wykład Michała Stryczyńskiego 

Straty i rewindykacje clóbr kulturalnych Gclańska po II wojnie świa
towej. 

29 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta uroczystość z okazji Dnia Dzia
łacza Kultury z udziałem I sekretarza KW PZPR Stanisława Bejgera 
i wojewody gda11.skiego Mieczysława Cygana. Wręczono doroczne od
znaczenia państwowe i odznaki honorowe. Minister Kultury i Sztuki 
wyróżnił dyplomami grupę pionierów-organizatorów życia kulturalnego 
w Gdańsku w pierwszych latach powojennych. Otrzymali je: Lech 
Kadłubowski, W,itold Kledzik, Alfons ł .... osowski, Kuzimierz Macur, Wła
dysław Walentynowicz. 

30 W Ratuszu Sbromicjskim odbyła się sesja w --10. rocznicę powrotu ziem 
zachodnich i północnych do macierzy pod hasłem Byliśmy tu zawsze. 
Referaty wygłosili: Stanisław Potocki, ,Józef Wqsierski, Lucjan Czyżew
ski, Czesław Skonka. 
W KMPiK w Sopocie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 35-lccia 
istnienia tej placóv.:ki. 

CZERWIEC 
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Za sensację archeologiczną na skalę europejską uznano znalezisko na 
cmentarzu w Pruszczu Gdańskim. Odkryto grób z zabytkami z tzw. 
kultury czernicho,wskiej z IV w. n.e., charakterystyczny dla starożyt

nych mieszkańców ziem między Dniestrem i Dnieprem oraz północ

nych terenów Morza Czarnego. Jest to pierwszy grobowiec tej kultury 
odkryty w Europie Północnej. 
W Muzeum Archeologicznym wystawa Daclania archeologiczne na wiel
kiej budowie w Zarnowcu. 

1 W Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbył się zlot delegatów Buł
garskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Christo Bote
wa w Polsce. 



3 W Muzeum Narodowym otwarcie wystawy Muzea . ziem.i gclaiiskiej 
społeczeństwu w 40-leciu PRL. 

4. W Komitecie Miejskim PZPR w Sopocie odbyło się plenum na temat 
stanu i problemów kultury sopockiej. 

11-17 Ogólnopolskie Dni Kultury Czechosłowackiej. Wystawy, wystc;p slov,:ac
kiej Orkiestry Symfonicznej w POiFB. 

13-11 Z okazji 40-lecia Gdaóskiej Rozgłośni Polskiego Radia w Operze Leś
nej gnlowy koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego ZHP 
,,Gawc;da", I Sympozjum Inżynierii Dźwięku na Politechnice Gdańskiej, 
spotkania z redaktorami PR m.in. w KMPiK w Sopocie (22 VI). 

11 Na osiedlu Zaspa festyn z okazji Dnia Młodego Stoczniowca. 
18 W Muzeum Morskim w Gdyni otwarcie wystawy Marynarka Wojenna 

w 40-leciu. 
W Muzeum Narodowym odbywała s,ię ogólnopolska konferencja po

świc;cona \Vykorzystaniu muzeó\v w nauczaniu historii. 
2J W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury w Gdańsku otwarto wystawc; 

historycznych fotogrnfii z II wojny światowej W imię życia na ziemi. 

21-23 W Sopocie święto Młodości przygotowane pod hasłem XII Festiwalu 
Młodzieży i Studentów ,,Moskwa 85'' i Dni Morza zorganlizo,wane przez 
ZSMP dla młodzieży z całego 1województwa - zawody sportowe, prze
gląd zespołów rockowych, pokazy ratownicze. 

22-30 Dni l\Iorza. Wyst<;PY zespołów estradowych, rockowych w mqszlach 
koncertov,,ych w Sopocie i Gdyni, festyny. X Festiwal Pieśni o Morzu 
w Wejherowie, III Przegląd Pio&enki Marynistycznej we Władysławo

wie. 
.,
„J 

2G 

28 

LIPIEC 

4 

Uroezystość 40-kcia kinematografii PRL ma Wybrzeżu w sali kinc1 
.,Znicz". Inauguracja projekcji f.ilmów trójwymiarowych. 

W Kole Starych Gdynian prelekcję o historii święta Morza wygłosił 

Eligiusz Sitek. 

z okazji 40-lecia Rozgłośni Polskiego Radia w Białej Sali Ratusza Głów
nego Miasta uroczystość nadania Krzyża Komandorskiego Orderu Od-

rodzenia Polski. 

w Gdyni gościła grupa 83 Jugoslawian w ramach umowy o wymianie 
kulturalnej między Rijeką a Gdynią. Wystqpy zespołów, wystawy prac 

plastycznych. 
Nagrodę r st. Ministra Kultury i Sztuki w zakresie muzealnictwa 
i ochrony dóbr kulturalnych otrzymał Jerzy Stankiewicz - za cało

kształt twórczości w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków ze 

szczególnym uwzględnieniem Gdańska. 
W Bibliotece Gdaóskicj PAN wystawa Rozejm w Sztu.mskiej W si 

1635-1985. 
W Muzeum Historii Gdati.ska w Ratuszu Głównego Miasta otwarcie 
wystawy 40 lat sportu na zierni gdafrskiej. 

Na Darze Pomorza" odbyła się uroczystość wręczenia nagród miesięcz
nik~' ,,Morze" ,,Tak trzymać'' profesorowi Politechniki Gdańskiej Je
rzemu Docrfferowi i dyrektorowi naczelnemu PZM Ryszardowi Karge

rowi. 
Prezes RSW „Prasa-Książka-Ruch" Wiesław Rydygier przekazał kwotę 

1 mln zł dla Okrętu Muzeum „Błyskawica". 
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5 W Domu Radzieckiej Nauki i Techniki otwarcie wystawy fotogramów 
przedstawiających Leningrad w obiekty1wie fotoreporterów APN. 

15 W Ratuszu Staromiejskim odbyło się zebranie orgatnizacy jne Oddziału 

Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Wisła-Odra" w Gda!'isku. 
W KMPiK w Gdyni prelekcja Andrzeja Januszajtisa Historia i legencla 
ziemi gdańskiej. 

17 W Stoczni Gdańskiej im. Lenina na statku-muzeum s/s „Sołdek" otwar
to wystawę obrazującą dorobek stoczni. 

18 W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury inauguracja V Festiwalu Fil
mowego „Ludzie i morze" pod hasłem Filmy morskie w 40-leciu PRL. 

20- 22 W Gdyni odbył się doroczny jarmark ludowy Cepeliada. Obok stoisk 
handlowych występy zespołów ludowych, pokazy twórczości ludowej. 

27 W Ratuszu Głównego Miasta uroczystość wręczenia nagród Prezydenta 
m. Gdańska za upowszechnianie kultury, sztuki i wiedzy o Gda!'isku. 

27 YJJ-11 YIII Dni Gduńska i Jarmark Dominikański. Inauguracja widovviskiei.11 
plenerowym Chr:::est morski na Długim Targu. Odbywały siq: IX Fe
stiwal Zespołów Folklorystycznych, XI I I Spotkania .Tuzzowe ,,.fazz
-Jantar'', Festiwal Muzyki Organowej, Dominikaóski Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej w kościele św. Mikołaja, VIII !\Iiędzynaro

dowe Spotkania Chóralne. Codzienne wystqpy zespołów regionalnych 
i grup rockowych na estradach przy Długim Targu oraz na Przymo
rzu, Zaspie, Morenie. Widowisko Chrzest Drukarza (10 VIII). 

31 Do przystani na Długim Pobrzeżu przycumował .statek-muzeum s/s 
,,Sołdek". 

SIERPIEŃ 
Na międzynarodov,:ej wystawie we Włoszech Skarby Polski starodaw
nej od Wenetów po czasy królów dynastii piastowskiej pokazano m.in. 
eksponaty z kolekcji Muzeum Historii Gdańska oraz ozdoby z okresu 
wpływów Cesarstwa Rzymskiego odkryte w Żarnowcu. 

10 W Ratuszu Staromiejskim kolejna sesja I3yliśmy tutaj zawsze - Tra
dycje i wspólc.:esny ks:::.talt clrnkarstwa polskiego. Wystawa okolicz
nościowa Drukarze i prasa polska w Gdańsku w latach 1891-193 I. 

20-23 Dni Gdańska w Turku w ramach Tygodnia Kultury Polskiej w Fin
landii. Wystawy plastyczne i fotograficzne, wyst~py zespołu „Gdańsk" 

i „Seasidc Dixieland'', ekspozycje rysun_ków nadesłanych na konkurs 
Grlaiisk w oczach dziecka. 

WRZESIEŃ 

366 

Na konkursie na najciekawsze wydarzenie w muzealnictwie p<Jlskiin 
w 1984 r. rozstrzygniętym w Warszawie nagrodQ II stopnia otrzymało 
Centralne Muzeum Morskie za ekspozycję Dzieje żeglugi wi.~lanej w 
tczewskim Muzeum Wisły. Muzeum Archeologiczne wyróżniono za wy
stawQ Rodowód slowim'iskieoo Gclaiiska. 

G W Gdańsku przebywała delegacja konserwatorów zabytków z Kampu
czy. 

9-16 X Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Jury pod przewodnictwem 
Jerzego Kawalerowicza przyznało Grand Prix „Złote Lwy Gdańskie" 

filmowi Stanisława Różewicza Kobieta w kapeluszu, Nagrodq Specjal
ną Jury otrzymał film Kobieta z prowincji Andrzeja Barańskiego. Dwie 
nagrody Główne „Srebrne Lwy Gdaóskie" przypadły filmom Baryton 

Janusza Zaorskiego i Jestem przeciw Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego. 



,,Brązowe Lwy Gdal'iskie" otrzymał za debiut kinowy Radosław Pi

wowarski_ (film ~es~erady) oraz Wiesław Saniewski (film Nadzór), 

a za debiut telew1zyJny Jacek Bromski (film Ceremonia pogrzebowa). 

Za najlepszy mm niepełnometrażowy uznano Cztery pory roku Andrze

ja Kondratiuka. Za najlepsze kreacje festiwalu nagrodzono E,vę Błasz

czyk (film Nadzór) i Jana Jankowskiego (Sam po.fród swoich). Feliks 

Falk otrzymał narodę za scenariusz do filmu Baryton, Witold Adamek 

za zdjęcia do tegoż filmu oraz do filmów Nadzór i Yesterday, Henryk 

Kuźniak za opracowanie muzyczne filmów Kobieta z proicincji i va

bank II, Andrzej Kowalczyk za scenografię filmu O-bi, o-ba, Zygmunt 

Nowak za efekty dźwic;ko\ve. 

Votum separatum wobec werdyktu zgłosili członkowie jury Jad\viga 

Jankowska-Cieślak i Wojciech Marczewski z powodu niewzięc-ia pod 

uwagę filmów O-bi, o-ba Piotra Szulkina, nez końca Krzysztofa Kie

ślowskiego i Zabicie ciotki Grzegorza Królikiew1icza; Andrzej Jurga 

wystąpił z votum separatum przeciwko nagrodzie dla filmu Jestem 

przeciw. Nagrodę Dziennikarzy otrzymał film Kobieta z prowincji, ze 

szczególnym uwzględnieniem wybitnej roli Ewy Dałkovv'skiej, wyróż

niono film Marka Koterskiego Dom wariatów. W plebiscycie publicz-

110ści zwyciężył fiilm Vabank II Juliusza Machulskiego. ~a najbardziej 

kasowy film wręczono nagro~ę Kazimierzo\vi Tarnasowi, reżyserowi 

filmu Szaleństwa panny Ewy. 

14 IX odbyło się Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich, w któ

rym uczestniczyli sekretarz KC PZPR Waldemar Świrgoó. i kierownik 

Wyd~iału Kultury KC Witold Nawrocki. 

12 W 46. rocznicę walk \Vrześniowych w Rumi uroczy~te odsłoniqcie po

mnika-obelisku ku czci mieszkańców ziemi gdnl'lskiej poległych i po

mordov,,'anych v; latach 1939-1945. 

W Teatrze „Wybrzeże" przedwyborcze spotkanie ludz,i kultury Wybrze

ża z kandydatem na posła Jerzym Kawalerowiczeim. 

U W KW PZPR odbyło się spotkanie kierownika Wydziału Kultury KC 

PZPR prof. Witolda Nawroc.:kicgo z przcdstawicielumi środowisk twór

czych Wybrzc.::a. 

W KMPiK w Gdaó.sku spotkanie z okazji 40-lecia Bułgarskiej Repu

bliki Ludowej zorganizowane przez Oddział Gdański Towarzystwa Przy

jaźni Polsko-Bułgarskiej. 

23-27 W Gdafo;ku odbyła sic; II Mic;dzynarodowa Konferencja Grupy Robo

czej 1ir 6 Krajów Socjalistycznych ds. Techniki Muzealnej i Eksploata

cji Muzeów zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz 

Muzeum Narodowe w Poznaniu. 

27 Z okazji 3.j-lecia Polskiego Związku Filatelistycznego w Gdaósku odbyło 

się uroczyste spotkanie Zarządu Głównego PZF oraz otwarcie Krajo

wej Wystawy Filatelistycznej 35 lat PZF. 

PAżDZIEltNIK 

2-7 W kinnch Trójmiasta Przeglqd Filmów .Szwajcarskich. 

3 W GTPS odbyło siq spotkanie przedstawicieli gdańskich środowisk 

twórczych z delegacją Ministersbva Kultury ,i Sztuki NRD. 

5-6 Festyny przedwyborcze na molo w Sopocie i na Długim Targu w Gdań

sku. Występy zespołów artystycznych, teatrów amatorskich, koncerty. 

8 W kinie „Kameralnym" inauguracja cyklu filmów polskich „Kino oby

watelskie". 
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8-10 W Muzeum Narodowym w Gduńsku odbywału si(~ ogólnopolska konfe
rencja Wojewódzkich Biur Dokumentacji Zabytków. 

13-20 Tydzieó Kultury Chrześcijaóskiej pod nazwą Kultura chrześcijańska 

w rod;::inie. Oprócz wykładów i prelekcji ~potkania z aktorami scen 
Trójmiasta, Ernestem Bryllem, rzeźbiarzem ludowym Zygmuntem Bu
kowskdm, koncert artystów POiFB, recital Stefanii Woyto\vicz, koncert 
muzyki religijnej. W bazylice Mariackiej koncert organowy Bogusława 
Grabowskiego. 

1.3-20 
16 

W kinie „Kameralnym" Przegląd Filmów Chii1skich. 
W Ratuszu Staromiejskim inauguracja roku kulturalno-oświatowego 

w województwie gdańskim oraz XVI Dekady Pisarzy Wybrzeża. Wr~
czenie odznaczeń paóstwowych i odznak honorowych. 

18-19 W DKF „Żak" przegląd filmów pod hasłem Nowe kino zachoclnionie
mieckie. 

LISTOPAD 
Ekipa filmowa zespołu „Tor" realizowała na Wybrzeżu film pod robo
czym tytułem Ryba. Autorem scenariusza i reżyserem jest Maciej Dej
czer, film jest jego debiutem fabularnym. 

4-11 Dni Filmu Radzieckiego w kinach Trójmiasta. W kinie „Helikon" se
minarium filmowe (6-8 XI). 

7 W KMPiK w Gdyni prelekcja prof. dr hab. Mieczysława Kochanow
skiego Program rozwoju województwa gda{iskiego do roku 2000. 

8 W Muzeum Archeologicznym otwarcie wystawy Religie i mitologie sta
rożytniej Grecji ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i Bi
blioteki Uniwersytetu Warszuwskiego. 

9 W Muzeum Archeologicznym spotkanie ze szwedzkimi naukowcami. 
Projekcja filmu Odkrycie i badania wraka ,,W(lzy" i odczyt o bada
niu wraka okrqtu wojennego „Kronan". 

22 W I programie TV emisja pierwsL.ego odcinka serialu Pan na Żuławach 
\V reż. Sylwestra Szyszki. Autorem scemrniusza jest Andrzej T~erdo
chlib. 

25 Spotkanie delegacji władz miejskich z Rostocku z przedstawicielami 
instytucji i :placówek kulturalnych Tr6jmiasta. Ucze!-tniczył w nim wi
cewojewoda gdański Lukasz Balcer. 

29 W gdańskiej Bibilotece PAN otwarto wystawę z okazji 155. rocznicy 
Powstania Listopadowego. 

GRUDZIEŃ 
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W gdaóskim klubie rvlarynarki Wojennej odbył siq zjazd organizacyjny 
Towarzystwa Przyjaciół Okrqtu-Muzeum „Błyskawica". 
W KMPiK w Gdańsku wystav..ra Katolicyzm i współczesność przygoto
wana przez Leningradzkie Muzeum Historii Reli~ii i Ateizmu. 
Ukazał się kolejny 5. tom „Roczmika Gdy11skiego - 8-l: '', wydawnictwa 
TOlwarzystwa Miłośników Gdyni. 
Zakończył się V Festiwal Filmowy Ludzie i morze. Grand Prix „Wiel
ki żagiel" w konkursie Polski film morski w 40-leciu Polski Ludowej 
otrzymał Stanisław Różewicz za całokształt twórczośoi o tematyce mor
skiej w polskim filmie fabularnym. Równorzędną nagrodę przyznano 
dokumentaliście reż. Sergiuszowi Sprudinowi za filmy „Dar Młodzieży" 
i U źródeł nowoc,:esno.ki. Nagrodzono również filmy Zbigniewa Kuź
mińskiego, Ryszarda Wyrzykowskiego, St.misława Lenartowicza, Gra-



żyny Bryżuk. Przyzna,no także p1ęc specjalnych wyróżnień im. prof. 
Bolesława Lewickiego dla filmów o 111ieprwmijających waloirnch fil
mowych i morskich. 
Do bazyliki Mariackiej powróciły z Muzeum Narodowego w Warszawie 
kolejne obiekty zabytkowe: XV-wieczny alabastrowy refief oraz dwa 
świeczniki z pierwszej polowy XVII w. 

6 W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury w Gdańsku otwarto wystawę 
Ceramika tatgalska - formy ceramiki użytkowej, której początki po
chodzą z V tysiąclecia p.n.e. 

18 Na posiedzeniu egzekutyv.:y KW PZPR w Gdańsku rozpatrywano efek
tywność metod i form upowszechniania kultury w województwie gdań
skim w rv.:arunkach wdrażania nowego systemu tinansowania kultury 
oraz z\viqkszonych uprawnieó. organów samorządowych. 

Ponadto w 1!185 roku: 
- Nakładem Wydawnictwa Morskiego ukazała się ksi<-!żka Bogdana Czyżyka Dy

lematy. Kultura na Wybr::eżu 1945-1980. 

- Wojewódzki Konserwator Zabytków wydal Informator o mu::each przeznaczony 
przede wszystkim dla szkól województwa gclar'lskiego. 
W KMPiK w Gdai'lsku odhywaly siq spotkania \V ramach Mlodzidowego Stu
dium Wit·dzy o Morzu. 

Oclznacienia pa11stwowc i odznaki honorowe 

2!J V Dzie11 Dz..ic.1ł..1cw Kultury 
Order Sztandaru Pracy 11 kl.: Józefa Wnukowa (wrqczcnie na otwar
ciu wysta,wy w Galerii B\VA w Gdaósku 21 VI). 

Krzyż Oficersk,i Orderu Odrodzenia Polski: Adam Haupt, Lech Kn
dlubO\vski, Stanisław Michalski, Kazimierz śramkiewicz. 
Krzyż Ka ,v:.1lerski Orderu Odrodzenia Polski: Kiejstut Bereźnicki, Hen
ryk Bista, Lucjan Bokiniec, Egou Cicha11ski. Zbigniew Gątkiewicz, Jan 

Schulz, Adolf Wiktorski. 
Zloty Krzyż Zasługi: Mieczysław Czychowski, Jerzy Jankowiak, Jerzy 
Kortas, Henryk Lemka, Jncek Popek, Alicja Porzeży11ska, 1zajasz Rze

pa. 
Srebrny Krzyż Zasługi: Wojciech Golir'iski, Mieczysława Bartosz, Jan 

Morus, Jadwiga Meller, Anna Ostrowska, Lucyna Miściur, Cezary 
Paszkowski, Małgorzata Polak, Stanisław Radwański, Hubert Smurzyń
ski, Irena Stiasna, Janina Turek, Ewa Wendt, Barbara Zaporowska, 
Lucyna Żuk. 
Bn1zov.·y Krzyż Zasługi: Zygmunt Buko\vski, Andrzej Grzyb, Józefa 
Izdebska, Ryszard Kul, Maria Nowicka, Maria Oleksy, Irena Ruciil

ska, Wanda Stnnkiewicz, Maria T{'ter. 
Medale 40-lecia Polski Ludowej: Antoni Biliczak, Adam Fąferek, An
drzej Kudlik, Wanda Obniska, SUmislaw Potocki, Adolf Wiktorski, Jan 
Właśniewski. 

Odznaka honorowa Zasłużony Działacz Kultury: Bogdan Blindo:w, Jerzy 
Ch{'rek, Barbara Galikowska, Antoni Grabowski, Stanisław Karbowski, 
Jerzy Kieliti.ski, Krystyna K\\·iatkowska, Jan Lipski, Antoni Markie
wicz, Witold Nalepa, Jolanta Pogorzelska, l\faria Stasińska, Teresa Za

górska. 
G X 40-leeie Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej 
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Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polsk1i: Janina Jarzynówna
-Sobczak (wręczenie w Warszawie w Teatrze Wielkim na uroczystości 

\V 200. rocznicę powstania polskiego baletu 24 VII). 
Krzyż Oficl'I'ski Orderu Odrodzc.•nia Polski: Alicja Roniuszko (wrc;-cze
nie j.w.). 
Krzyż Kawalers!d Orderu Odrodzenia Polski: Zbigniew Borkowski, 
Joanna Górska-Stecewicz, Zygmunt Kamiński (wręczenia j.w.), Franci
szek '<okot, Urszula Kulka, Jerzy Malecki, Zdzisław Suski, Wojciech 
Szmaj, Władysław Swiercz, Stefania Toczyska. 
Złoty Krzyż Zasługi: Anna Bartoszyńskn, Elżbieta Gałuszyóska, Dv.g
mara Kalinowskn, Ryszard Klaman, Ewa Nirewicz-Mazur, Zofia Palu
chowska, Czesłmv Wierzbicki, Maciej Wójcicki. 
Srebrny Krzyż Zasługi: B,.1rbara Brandt, Danuta Bernolak, Helena Ba
niak, Jan Bożyk, Jerzy Buczkowski, Jerzy Czapor, Henryk Czujirnw
ski, Krystyna Hajdukiewicz, Jerzy Jakubowski, Leonora Jasir'lska, Gu
staw Klauzner, Izabela Kwiecień, Krystyna Lejman, Jdnusz Lapot, 
Władysław Mielczarek, Janina Putrycz, Maria Radula, Jerzy Sidoro
wicz, Stefania Skotniewska, Roman Skurzyi1ski, Michał Sywec, An
dneJ Sz.warckopf, Edi.,vard Sledzianowski, Antoni Tempski, Tornasz Ty
lev,:ski, Jerzy Ulatowski, Halina Wasilewska, Krystyna Wasiewicz, Te
resa Wieczorek, Eugeniusz Zawadzki. 
Brqzowy Krzyż Zasługi: Anna Bachleda, Jan Firlej, Halina Jastrzęb

ska, Marek Kalisz, Teresa Korycka, Maria Krzem:ir'1ska, Krzysztcf 
Langman, Maria Makarewicz, Krystyna Piskadło, Józef Raatz, ZofiD 
Recka, Józef Stachnik, Irena Statnik, Marian Stefanowicz, Marzen; 
Szczepaniak-Prochacka, Ryszard Swiercz, Janina Ufa, E\va Wróblc,v
ska, Izabela Zub. 
Medale 40-lecia Polski Ludowej: Czesława Andersz, Zygmunt Back ie:, 
Dolores Bohdanowicz, Alicja Bcmiuszko, Jan Bożyk, Bronisław Bro 
chowski, Andrzej Bujak, Zbigniew Chwedczuk, Janina Jarzynówna
-Sobczak, Wiesław Jeziorny, Genowefa Kalinowska, Jarosław Kazió
ski, Franciszek Kokot, Jadwiga Korzeniowska, Urszula Kulka, Kry
styna Lupińska, Marianna Łukowska, Jerzy Małecki, Stanisław Ma
zur, Michał Miećko, Kazimierz Mielczarek, Włodziimierz Nawotka, Hen
ryk Niemiro, Krzysztof Rzeszot, Florian Skulski, Maria Skwara, Zdzi
sław Suski, Wojciech Szmaj, Mieczysław Smiglin, Władysław Swiercz, 
Zofia Więcek, Jadwiga Wojewoda, Jerzy Wojtkowski. 
Medale 200-lecia Polskiego Baletu: A1icja Boniuszko, Andrzej Bujak, 
Joanna Górska-Stecewicz, Jan Jakubowski, Zygmunt Jasman, Dagmara 
Kalinowska, Zygmunt Kamiński, Gustaiw Klauzner, Izabela Kwiecień, 

Ewa Nirewicz-Mazur, Krzysztof Rzeszot, Marek Stecewicz, Izabela Zub, 
Marceli Zędzianowski, Mirosław Zukowski. 
Odzmaka honorowa Zasłużonym Ziemi Gdańskiej: Bronisław Brochoc
ki, Danuta Zędzianowska. 
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Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: Zbigniew Erszkowski. 
Złoty Krzyż Zasługi: Józef Foromaóski (Jacek Kotlica), Danuta Gano · 
bis, Edward Górski, Jan Sieradziński, Zbigniew Semmerling, Stefania 
Zarzecka, Alfreda Zubrzycka. 
Srebrny Krzyż Zasługi: Krzysztof Babicki, Jerzy Łapir'1ski, Lucyna 
Miściur, CPzary Paszkowski, Urszula Polanowska, Jan SuchPcki, Jani
na Turc·k. 



Brązowy Krzyż Zasługi: Joanna Bogacka, Mac1eJ Dunal, Jan G1ełdon, 

Bronisław Gruca, Ryszard Łęcki, Daniel Saulski, Janusz Swilło. 

Medal 40-lecia Polski Ludowej: Knzimierz Adamczyk, Helena Byczuk, 
Franciszek I3rzezióski, Ja11 Bzdqga, Zbigniew Chylarccki, Hanna Do
mai1ska, Elżbieta Ebel, Elżbieta Errnpki, Stanislarwa Fleszerowa-Mu
skat, Janina Grabowska, Stanisluw Horno-Popłclwsk,i, Ljdia Kacprzak, 
Irena Koczaj, Józef Korzeniowski, Zygmunt Lubocki, Teresa Milew
ska, Krystyna Mellin, Zdzisław Miodowski, Józef Obsw11ski, Irena Pa
wlukiewicz, Elżbieta Popis, Krystyna Rysiakiewicz, Henryk Radowicz, 
Wa1nda SkoLimowska, Maria Sieradzan, Adam Smolana, Olgiierd So
chacki, Barbara Spirydowicz, Michuł Stryczyilski, Antoni Sutov.:ski, 
Danuta Szulik, Ryszard Szymborski, Wiktor Tołkin, Andrzej Twerdo
chlib, Wludysława Wiśniewska, Zofia Woźniak, Jerzy Zabłock1i, Zbig
niew Zabrocki, Klara Złotkowska, Adam Zwolakiewicz. 
Odznaka honorowa Zasłużony Działacz Kultury: Julian Jaskólski, Bar
bt1ra Kornacka, Krystyna Kwiatkowska, Franciszek Miler, Alicja Mohr, 
Zygmunt Moszyk, Maria Nelka, Wladysluw Nelka, Jerzy Pudysiak, Ka

rol Toeplitz, Henryk Ziółkowski. 

Nagrody Prezyd<·nta Miasta Gdańska za upowszt'chnianie kultury, sztuki 
o Gdańsku 

wiedzy 

(uroczystość wrc;czenia 27 VI l) 

Czesław Biernat, Łucjan Czyżewski, Natalia Gołębska, Wa,nda Obniska, Edwin 
Rymarz, Stanislmva Fleszarowa-Muskat, Franciszek Mamuszka. 
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Od redakcji 
Andrzej Bukowski, , ,Fale" 
(1925-1928) 

SPIS TREŚCI 

sopockie czasopismo artystyczno-literackie 

Anna Ejdziukiewicz, Antynomiczna wizja Ś\viata w prozie Zbigniewa ża-

5 

7 

kie\vicza (cykl powieści poetyckich) . 16 
Gertruda Skotnicka, Zbigniewa Żakiewicw utwory dla dziPci . 29 
Bogusla\v ŻylkJ, Żakiewicz - rusycysta . -lO 
Krystyna Turo, Włodzimierz Steycr - pisarz i człowiek morza 47 
Jerzy Kordel, Janusz Stępowski - zapomniany literat i dziennikarz Wy-
brzeża Gdai1skiego 59 
Milosłavv'a Bukowska, Swiat teatru Róży Ostrowskiej . 68 
Ewa Moskaló\vna, Bliski człowiek. Wspomnienie o Tadeuszu Gwiazdowskim 98 
Magdalena Tarnav,,·ska, Tadeusz Gwiazdowski 103 
Romuald Szyszko, Muzyka teatralna w Gdc.1i1sku w XVIII wieku 111 
Konrad Mielnik, Czterdzieści lat Filharmonii Bałtyckiej 125 
Wanda Obniska, Wokalistyka gdćlr'lska w 40-leciu . 140 
Andrzej Zawilski, Twórczość kompozytorska Konrada .Pałubickiego 157 
Małgorzata Maćkowiak-Koszykowska, Roman Heising . 162 
Stanisław Danielewicz, O gdai1skim rocku: od dinozaurów do małolatów 168 
Józefa Wnukov.;a, U źródeł szkoły talentó\v i charaktPrów . 174 
Zofia Watrak, Na peryferiach sztuki gdańskiej lat siedemdziesiątych. Awan-
garda poza własnym rodowodem . 189 
Tadeusz Rogowicz, Dwadzieścia pięć lat Gdaóskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Sztuki 202 
Odeszli w pamięć. Oprac. Eugenia Kochanowska . 212 
Mirosława Bukowska, Kronika życia kulturalnego Wybrzda Gdar'lskiego 
w latach 1984-1985 . 223 



Krystyna Łada-Studnicka, Grobla, fot. Ryszard Petrajtis 
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Krystyna Łada-Studnicka, Kamieniołom, fot. Ryszard Petrajtis 



Artur Nacht-Samborski, Głowa dziewczynki, fot. Ryszard Petrajtis 



Artur Nacht-Samborski, Martwa natura, fot. Ryszard Petrajtis 



Janusz Strzałecki, Pejzaż z Chatillon, fot. Ryszard Petrajtis 



Juliusz Studnicki, Biskup opętany, fot. Ryszard Petrajtis 



. ców fot. Ryszard Petrajtis 
. k' Przemarsz paJa ' Juliusz Studmc 1, 



Józefa Wnukowa, Pejzaż z miasta, fot. Ryszard Petrajtis 



Józefa Wnukowa, Exodus, fot. Ryszard Petrajtis 



\tarian Wnuk, Głowa aktora, fot. Ryszard Petrajtis 



Morian Wnuk, Kompozycja, fot. Ryszard Petrajtis 



Jan Wody11ski, Domy w Sopocie, fot. Ryszard Petrajtis 



Jan Wodyński, Dziewczyna z czerwoną parasolką, fot. Ryszard Petrajtis 



Hanna Zuławska, Patera, ceramika, fot. Ryszard Petrajtis 



Hanna żuławska, Kompozycja, fot. Ryszard Pdrajtis 



Jacek Żuławski, Martwa natura z obrusem, fot. Ryszard Petrajtis 



Jacek Żuławski, Akt na tle okna, fot. Ryszard Petrajtis · 



Włodzimierz Wieczorkiewicz, Dążenie, Teatr „ą", 1971, fot. Jerzy Hajdul 



Włodzmlerz Wieczorkiewicz, Litery, 1972, fot. Jerzy Hajdul 



Grupa „ą", Każdy kłos na waaę złota (happening), plener artystów w Miastku, 

1973, fot. W. Demiro-Saulski 



Leszek Brogowski, Idiorny IV, fot. Witold Węgrzyn 



Wystawa prac W,itolda Węgrzyna, Rekonstrukcja obrazu, 1978, fot. Witold Węgrzyn 
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Witold We,grzyn 



Paweł Borkowski, z cyklu La.-;erografy, fot. Paweł Borkowski 
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Witosław Czerwonka, Relacje przestrzeni, fot. Witosław Czerwonka 

Witosław Czerwonka, Funkcja nr 4, fot. Witosław Czerwonka 



Jerzy Ostrogórski, Obraz nr 5, fot. Witosław 
Czerwonka 

Jerzy o~trogónki, Obraz nr 6, fot. Jerzy Ostro
górski 

Adam Haras, Reliefowy ciqg barwny, fot. Jerzy Hajdul 
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J Hajdul · lokrotny, fot. erzy Adam Haras, Portret wie 
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