
 

Kultura kolejowa w Krakowie – referat na konferencję nt. 175-lecia kolei w Krakowie, w dniu 13.10.2022 r. 

Część pierwsza 

 

Kultura kolejowa – to  pojęcie, które dotyczy życia pozazawodowego kolejarzy, ich zainteresowań i pasji 

twórczych. Choć nie zostały spisane dziewiętnastowieczne formy aktywności kulturalnej kolejarzy to jednak należy 

domyślać się, że wraz ze wzrostem długości linii kolejowych oraz ilości przewozu osób i towarów wzrastała także 

liczba kolejarzy, a razem z tym ich wspólny potencjał intelektualny i twórczy. Zaczęły powstawać duże skupiska 

ludzkie wokół stacji i zakładów kolejowych, co sprzyjało potrzebie organizacji czasu wolnego i różnorodnych form 

życia społecznego kolejarzy i ich rodzin.  

Z biegiem lat działalność kulturalna kolejarzy stale się rozwijała - powstawały czytelnie, biblioteki, a przy nich 

i  kolejowych zakładach pracy: zespoły śpiewacze, chóry i orkiestry dęte. W okresie międzywojennym szczególną rolę 

odegrały ogniska pracy kulturalno-oświatowej  i wypoczynkowej pn.„Rodziny Kolejowe”, które powstały na bazie 

działających po I wojnie światowej komitetów pomocy pracownikom kolejowym, stopniowo przekształcanych, np. w 

Krakowie w lokalne struktury tej organizacji. To stowarzyszenie zajmowało się działalnością wczasową (m.in. 

w Makowie Podhalańskim, Wiśle, Rabce i Krynicy); prowadzeniem domów zdrowia, kolonii i półkolonii (m.in. w 

Rabce, Władysławowie, Helu, Zalesiu i Bełżcu), przedszkoli, świetlic, stołówek, funduszy zapomogowych, bibliotek 

oraz m.in. działalnością wydawniczą. Dzięki składkom kolejarzy z całej Polski w wysokości 1% od poborów, 

utworzono Fundusz Rodziny Kolejowej, z którego finansowano w/w działalność.  

W dwudziestoleciu międzywojennym z dobrowolnych składek kolejarzy inspirowanych przez kolejowe 

związki zawodowe powstawały też ośrodki spotkań i działań kulturalnych. Tak właśnie stało się w Krakowie, gdzie w 

latach dwudziestych ub. wieku przy ul. św. Filipa 6 został zbudowany przez Zjednoczenie Kolejowców Polskich piękny 

budynek o nowoczesnej architekturze, który do dzisiaj służy kolejarskim środowiskom naszego miasta i regionu. Już u 

zarania niepodległej Polski kolejarska kultura zaznaczyła swoją obecność, a stało się to m.in. 31 października 1918 

roku, kiedy to w trakcie wyzwalania Krakowa spod zaboru - na czele demonstracji zmierzającej na Rynek pojawiła się 

kolejowa orkiestra, przy której dźwiękach nastąpiła historyczna zmiana warty z austriackiej na polską. To wydarzenie 

jest od lat 90-tych ub. wieku corocznie upamiętniane i także w tych uroczystościach uczestniczy Krakowska Kolejowa 

Orkiestra Dęta, prowadzona obecnie przez Kolejowe Towarzystwo Kultury. 

 

Pisząc o krakowskiej kolejowej kulturze należy pamiętać o zespołach i inicjatywach artystycznych, ale także o 

miejscach skąd ta kultura promieniowała. 

  

Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta – powstała 112 lat temu  

W roku 1910 została założona jedna z najstarszych w Krakowie i Polsce - Kolejowa Orkiestra Dęta. Jej twórcą i 

zarazem pierwszym kapelmistrzem był Antoni Urbański. Początki działalności orkiestry sięgają czasów zaboru 

austriackiego, gdzie zespół dawał pierwsze koncerty i uświetniał wiele uroczystości patriotycznych.  

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w historycznym dla Krakowa momencie wyzwalania się spod 

zaboru austriackiego orkiestra uczestniczyła w dniu 31 października 1918 roku w manifestacji zorganizowanej z okazji 

wyzwolenia Krakowa. Przemaszerowała wówczas na czele kompanii  polskiego wojska z koszar „Jagiellonów” w 

Podgórzu trasą przez most na Wiśle, a następnie ulicami: Starowiślną, św. Gertrudy, Dominikańską i Grodzką do 

Rynku Głównego. Tam przy odwachu, obok Wieży Ratuszowej nastąpiło przekazanie warty honorowej przez żołnierzy 

austriackich żołnierzom polskim. Począwszy od 1918 roku orkiestra brała udział w dorocznych obchodach 

wyzwolenia Krakowa i często w Rynku odbywały się jej występy. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3w_Podhala%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rabka-Zdr%C3%B3j
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krynica-Zdr%C3%B3j
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82awowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hel_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Be%C5%82%C5%BCec


 
Kolejowa Orkiestra w trakcie uroczystości upamiętniających wyzwolenie Krakowa z 31.10.1918 r.  

 

Po odzyskaniu niepodległości organizacją i rozbudową orkiestry zajął się Franciszek Hojnik. Zespół liczący w 

roku 1921 trzydziestu członków otrzymał wówczas nazwę Orkiestra Kolejowa Przysposobienia Wojskowego i uzyskał 

patronat Dyrekcji Okręgowej PKP. W roku 1924 kapelmistrzostwo orkiestry objął Ferdynand Giemrot. W 1929 roku 

orkiestra uczestniczyła w konkursie orkiestr dętych w ramach Wszechsłowiańskiego Zjazdu Śpiewaczego w Poznaniu 

z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej,  zdobywając drugie miejsce. W 1931 roku orkiestra przyjęła nazwę 

Reprezentacyjna Orkiestra Kolejowa Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie. W 1932 roku odbył się 

koncert symfoniczny pod batutą Bolesława Wallek-Walewskiego, z którego dochód został przeznaczony na fundusz 

olimpijski. W tym samym roku orkiestra uczestniczyła w Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Warszawie, 

gdzie zdobyła I miejsce, a następnie wyjechała na tournee artystyczne po Czechosłowacji. Koncertowała także w 

Rzymie. W latach trzydziestych orkiestra wygrała trzykrotnie ogólnopolski konkurs „O Złotą Buławę” i w rezultacie 

zdobyła główną nagrodę na własność.  

Po wybuchu II wojny światowej oficjalna działalność orkiestry została zawieszona. Inauguracyjny koncert 

Reprezentacyjnej Orkiestry DOKP w Krakowie odbył się po wyzwoleniu w dniu 10 marca 1946 roku w nieistniejącym 

już Teatrze Kolejarza przy ul. Bocheńskiej 7. W 1949 roku na polecenie ministra komunikacji ustanowiono orkiestrę 

warszawską jako jedyną zawodową, a wszystkie inne, w tym również krakowska, zostały przekształcone w zespoły 

amatorskie. Lata 1949-1953 należały do najtrudniejszych w historii krakowskiej dętej orkiestry kolejowej, którą 

próbował konsolidować  Franciszek Hojnik.  

Ponowne odrodzenie działalności orkiestry nastąpiło w roku 1954, kiedy jej kierownictwo objął Mieczysław 

Poprawa i rozpoczęło się znowu wielkie koncertowanie. W 1967 roku Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta za 

całokształt swojej działalności została odznaczona Złotą Odznaką Związku Zawodowego Kolejarzy, a pięciu 

najbardziej zasłużonych jej członków otrzymało państwowe odznaczenia. Początek lat 80-tych to znowu chwilowy 

okres osłabienia działalności orkiestry. W roku 1984 po śmierci wielce zasłużonego dla orkiestry dyrygenta 

Mieczysława Poprawy, na jego miejsce, uchwałą całego zespołu został wybrany Józef Wandas, członek orkiestry od 

1958 r.  



W 1985 roku decyzją PDOKP orkiestra została  przekazana do Domu Kultury Kolejarza w Krakowie. Rozpoczął 

się proces odmładzania składu osobowego orkiestry, wzbogacania repertuaru i zakup nowych instrumentów. Już w 

tym samym roku orkiestra odbyła tournee artystyczne po Jugosławii,  a w 1986 roku wystąpiła gościnnie w Lipsku. Za 

swój wielki wkład w kulturę miasta Krakowa i regionu - Reprezentacyjna Orkiestra Południowej Dyrekcji Okręgowej 

Kolei Państwowych, uchwałą Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa została w 75 rocznicę swego istnienia 

wyróżniona Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej” oraz wpisana do Księgi Zasłużonych Dzielnicy Kraków-

Śródmieście.  W 1989 roku nowym dyrygentem orkiestry został Zbigniew Gdowski, zaś jej prezesem Józef Bylica. 

 

  
 

2018 r. Orkiestra Kolejowa na odbywających się w Podgórzu uroczystościach 100-lecia odrodzenia Polski. 

 

Na skutek zmiany systemu gospodarczego w 1990 r. nastąpiła reorganizacja PKP. Kolej zaczęła wycofywać się 

z finansowania  działalności nie związanej z przewozami, w tym kulturalnej, stopniowo likwidując większość domów 

kultury kolejarza i ponad 50 kolejowych orkiestr dętych działających na „sieci”. Krakowska orkiestra dzięki poparciu 

PDOKP i kolejowych związków zawodowych (Solidarności i ZZK)  została zachowana i przekazana do Stacji Rejonowej 

PKP Kraków Główny. Niestety w kilka lat później wraz z likwidacją tej struktury PKP zaprzestano finansowania 

Orkiestry co zagroziło jej dalszemu funkcjonowaniu a następnie likwidacji. Na szczęście tak się nie stało, gdyż w 

Krakowie od 1993 roku zaczęło działać Kolejowe Towarzystwo Kultury, którego kierownictwo  na wieść o groźbie 

likwidacji zespołu, natychmiast zaopiekowało się Orkiestrą i odkupiło nawet instrumenty muzyczne zespołu od PKP. 

Dzięki temu Orkiestra nadal istnieje i jako sekcja artystyczna KTK (przez ostatnie 25 lat), ma dalej swoją siedzibę w 

Domu Kultury Kolejarza w Krakowie. Zespół aktywnie działa i koncertuje, a m.in. nadal uczestniczy w organizowanych 

przez Prezydenta Miasta Krakowa uroczystościach Dnia Niepodległości w Krakowie w dniu 31 października, na 

pamiątkę swojego historycznego występu z 1918 roku.  

W ostatnim 25-leciu swej 112 letniej historii Orkiestra zasłużyła się swoimi występami na Ogólnopolskich 

Festiwalach Kolejowych Orkiestr Dętych w Jaśle i Giżycku. W roku 2013 uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu 

FISAIC Kolejowych Orkiestr Dętych w Republice Chorwackiej koncertując w Zagrzebiu, Sisacu i Varażdinie. 

Występowała dla papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI w krakowskich Łagiewnikach, podczas ich wizyt w 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Uczestniczy także w corocznych kolejarskich pielgrzymkach do tego Sanktuarium. 

Ponadto stale koncertuje, dając regularne występy pod hasłem: „Kolejowa Orkiestra swojemu Miastu”. Bierze także 

udział w wielu ważnych państwowych, samorządowych i kolejowych wydarzeniach w Krakowie i w Polsce. W 2018 

roku występowała podczas jubileuszowych uroczystości 100-lecia odrodzenia Ojczyzny na Placu Niepodległości w 

Krakowie oraz koncertowała w czasie obchodów 100-lecia Związku Zawodowego Kolejarzy w Teatrze Ateneum w 

Warszawie. Od 2003 roku zespołem dyryguje i kieruje Józef Bylica - obecny wiceprezes Kolejowego Towarzystwa 

Kultury oraz dyrektor Domu Kultury Kolejarza w Krakowie.  

W roku 2010 za działalność kulturalną Prezydent Miasta Krakowa odznaczył  orkiestrę medalem „Honoris 

Gratia” podczas obchodów jubileuszu 100-lecia jej istnienia, na które została zaproszona  Kolejowa Orkiestra 

Republiki Chorwacji z Zagrzebia, dając występ w koncercie galowym.  

 

 



Teatr Kolejarza   1945 – 1986   

Teatr Kolejarza rozpoczął swoją działalność  artystyczną 18 sierpnia 1945 roku w budynku dawnego Teatru 

Żydowskiego przy ul. Bocheńskiej 7 na krakowskim Kazimierzu - przedstawieniem sztuki ludowej ze śpiewem i 

tańcami pt. „Ojcowizna” Franciszka Dominika. Powstanie Teatru nastąpiło niedługo po wyzwoleniu Krakowa spod 

okupacji hitlerowskiej. Grupa zapaleńców wywodzących się ze środowisk robotniczych zamieszkujących ówczesny 

Kazimierz postanowiła utworzyć teatr. Byli wśród nich kolejarze, którym udało się uzyskać patronat Związku 

Zawodowego Kolejarzy z ul. Warszawskiej 17 i stąd nazwa Teatru. Zresztą Teatr był bardzo popularny w środowisku 

kolejarskim, a wielu jego aktorów występujących na deskach Teatru Kolejarza było pracownikami PKP. Wśród nich byli 

m.in.: Halina Bułka, Małgorzata Grych, Jadwiga Grzesiak, Marta Senowska, Jan Katarzyński, Kazimierz Smajdor, 

Andrzej Szelest, Janusz Szymanowicz. 

  
 

Teatr Kolejarza - wodewil „Krowoderskie Zuchy” 1974 rok.  

  

Teatr Kolejarza przez 41 lat był jedną z ważniejszych instytucji kultury w Krakowie. Jego spektakle cieszyły się 

olbrzymią popularnością i stałą frekwencją publiczności. Dawało to możliwość samofinansowania się Teatru, którego 

koszty funkcjonowania w większości były pokrywane z wpływów z biletów. Swoją popularność Teatr zyskał dzięki 

ogromnej pracowitości zespołu, a także ciekawemu repertuarowi, przez co zdobył trwałą i szanowaną pozycję wśród 

placówek kulturalnych Krakowa. Był nazywany teatrem robotniczym, bulwarowym. Na deskach Teatru Kolejarza były 

grane utwory związane z przeszłością, tradycją i atmosferą Krakowa, w tym utwory czerpiące z dawnego 

krakowskiego i podmiejskiego folkloru. Były to komedie i wodewile: Bałuckiego, Krumłowskiego, Turskiego takie jak: 

„Dom otwarty”, „Królowa Przedmieścia”, „Lola z Ludwinowa”, „Śluby dębnickie”, „Uśmiech Krakowa”, „Wojna z 

babami” czy słynne „Krowoderskie Zuchy”. Trzeba zaznaczyć, że w zespole Teatru często grały całe rodziny, w tym 

kilkupokoleniowe.  

Teatr Kolejarza występował nie tylko w Krakowie, ale także poza stałą siedzibą. Zespół brał udział w różnych 

przeglądach i festiwalach gdzie odnosił sukcesy, zdobywał  nagrody i wyróżnienia.  Był także wielokrotnie odznaczany, 

m.in. w 1960 roku „Złotą odznaką za pracę społeczną dla Miasta Krakowa”. Wielu jego aktorów miało przyjemność 

grać w filmach Andrzeja Wajdy takich jak: „Ziemia Obiecana” czy „Z biegiem lat, z biegiem dni”(scena z 

„Krowoderskich Zuchów”). Teatrem zachwycali się uznani twórcy, jak Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski,  



Stanisław Różewicz, Krzysztof Zanussi, Jerzy Fedorowicz czy Andrzej Łapicki. Warto wspomnieć, że wielu aktorów 

amatorskiego Teatru Kolejarza przeszło do teatrów zawodowych, jak np.: Stanisław Moskalewicz, Maria Wnękówna, 

Janina Makówczyńska, Stanisław Marzec, Zdzisław Kozień, Janusz Urbański, Maria Zającówna, Stanisław Knapik. 

Teatrem Kolejarza przez wiele lat kierował dyrektor Marian Zajączkowski (zmarły w 1969 r.), po którym kierownictwo 

Teatru objął Jan Katarzyński, następnie dyrektorem została Halina Bułka, a po jej śmierci Małgorzata Grych. 

 

 
 

Teatr kolejarza – widowisko „Wesele Fonsia” 1979 rok. 

 

Niestety działalność Teatru załamała się 14 października 1986 roku, po 41 latach nieprzerwanej działalności 

artystycznej. Ten dzień na zawsze pozostał w pamięci aktorów i jego wiernej publiczności, kiedy to po kontroli Straży 

Pożarnej w witrynie Teatru zamiast afisza zapowiadającego kolejną premierę pojawiła się „klepsydra”: „Decyzją 

Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Krakowie z dnia 14 października 1986 roku Teatr Kolejarza zawiesza swoją 

działalność aż do odwołania o czym zawiadamiają Naszą Szanowną Publiczność  - pogrążeni w głębokiej trosce - 

Dyrekcja i Zespół Kolejarza”. Ostatnią sztuką jaką Teatr Kolejarza zagrał była „Celestyna” wystawiona na scenie Domu 

Kultury Kolejarza przy ul. św. Filipa 6. Z rynku kulturalnego Krakowa zniknęła placówka, która przez wiele lat 

dostarczała mieszkańcom miasta rozrywki jakiej oczekiwali, co potwierdzały pełne publiczności sale na spektaklach 



oraz recenzje premier i spektakli w lokalnej prasie. Obecnie  na ścianie budynku przy ul. Bocheńskiej 7 jest 

zamieszczona tablica pamiątkowa, na której widnieje: okres w jakim działał Teatr Kolejarza (1945 – 1986 ) oraz tekst, 

który został wpisany w księdze pamiątkowej przez Andrzeja Wajdę („ To był prawdziwy, wspaniały teatr …” ).   

Aktualnie tradycje Teatru Kolejarza (także z częścią zespołu aktorskiego) kontynuuje Fundacja Grupy Adalex 

kierowana przez Adama Legendziewicza, przy współpracy Marii Bednarz, byłej długoletniej aktorki Teatru.  W planach 

jest stworzenie filmu dokumentalnego poświęconego prezentacji jednej z ważniejszych instytucji upowszechniania 

kultury, jaka działała w Krakowie,  tj. nieistniejącemu już Teatrowi Kolejarza. Film ma przybliżyć historię Teatru, jego 

najciekawsze spektakle, ciekawostki z działalności oraz wypowiedzi byłych aktorów. 

W podsumowaniu należy podkreślić, że Teatr Kolejarza w czasach powojennych ówczesnego systemu 

politycznego Polski - był ewenementem, gdyż nie był upaństwowiony (nawet w czasach stalinowskich), choć podlegał 

cenzurze, to działał jak instytucja prywatna, samofinansująca się i mająca jedynie tytularny nadzór ze strony patrona.  

 

 

 

Zespół Tańca Ludowego „Semafor” 1973 - 1990 

Zespół powstał w 1973 roku tuż po przejęciu przez kolejarzy budynku przy ul. Filipa 6 i działał do początku lat 

dziewięćdziesiątych. Przez cały okres istnienia zespołu jego kierownikiem i choreografem była Elwira Jabczanik-

Siwczyk. Kapelą ludową wchodzącą w skład „Semafora” kierowali muzycy: najpierw Adam Zawiślak a później Marian 

Sułkowski. Zespół w swoim składzie miał ok. 20 par tańczących oraz kilka osób w grupie śpiewaczej.  

Główną misją „Semafora” była popularyzacja ludowego tańca „krakowiak” w środowiskach kolejarskich, ale 

nie tylko. W swoim repertuarze oprócz tzw. suity krakowskiej miał także tańce rzeszowskie, łowickie i lubelskie.  

Występy „Semafora” były gorąco oklaskiwane i przyjmowane na koncertach w całej Polsce, ale także 

zagranicą.  Zespół odbył wiele zagranicznych tournee artystycznych: Ołomuniec – Czechosłowacja; Budapeszt  – 

Węgry; Burgas i Złote Piaski – Bułgaria; Lipsk i Halle – NRD (obecnie Niemcy) oraz po dawnej Jugosławii: dwukrotnie 

Zagrzeb, Kardelievo/Ploće – Chorwacja; Sarajewo – Bośnia i Hercegowina.  

W każdym roku „Semafor” występował także na najważniejszych uroczystościach kolejowych w Krakowie i 

regionie. Był bardzo znanym i lubianym zespołem folklorystycznym, rozsławiającym swojego mecenasa czyli Polskie 

Koleje Państwowe. Zespół „Semafor” przestał istnieć już w nowej rzeczywistości politycznej, gdy PKP wycofywała się 

z mecenatu kultury kolejowej z powodu braku środków finansowych na prowadzenie tak dużego i rozbudowanego 

zespołu.  

 

 

Klub Tańca Towarzyskiego „FANTAZJA”    

Od początku la 80-tych ub. wieku w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie organizowane były od czasu do 

czasu kursy nauki tańca towarzyskiego. W 1984 r. po ponad 60-ciu latach funkcjonowania  budynku przeprowadzono 

wymianę parkietu na sali widowiskowej, gdzie odbywały się zajęcia taneczne. Wtedy też zaczęły się przygotowania 

do utworzenia w tej placówce kultury - sekcji tańca towarzyskiego.  

Ostatecznie w 1987 r. udało się stworzyć Klub Tańca Towarzyskiego,  którego nazwę „Fantazja” wybrali sami 

tancerze. Pierwszym trenerem Klubu był Gerard Wójcicki, ówczesny organizator kursów tanecznych w „Kolejarzu”. 

Ale wielka działalność artystyczna „Fantazji” rozpoczęła się rok później wraz z pojawieniem się w DKK Pani Marii 

Nowak, b. mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim oraz wybitnej trenerki. Panią Marię  do Kolejarza przyprowadził i 

zarekomendował znany popularyzator tańca towarzyskiego Jerzy Łyczko, z którym niedawno, po 30-tu latach razem 

odbierała wyróżnienie „Honoris Gratia” z rąk prof. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa. Od 1988 r. aż 

do dzisiaj Pani Maria Nowak nieprzerwanie przez prawie 35 lat kieruje Klubem „Fantazja”.  



 

Pary Klubu Tańca Towarzyskiego FANTAZJA tuż przed rozpoczęciem turnieju. 

W swojej działalności artystyczno-wychowawczej dzieci i młodzieży Klub „Fantazja” popularyzował także 

taniec ludowy „krakowiak”. Podczas turniejów „O Krakowską Czapeczkę” każda para w trakcie występów na 

parkiecie musiała wykonać ten taniec. „Fantazja” zaliczana była do czołowych polskich klubów tanecznych, a jej 

tancerze zdobywali wiele nagród i wyróżnień w turniejach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.   

Przez większość swojej historii KTT „Fantazja” był również organizatorem cyklicznych imprez o zasięgu 

lokalnym i ogólnopolskim. Do najbardziej uznanych należą: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Smoka 

Wawelskiego”, turniej dla dzieci „O Krakowską Czapeczkę” i „Grand Prix Polski Seniorów w Tańcu Towarzyskim”. 

Najwybitniejszymi parami tanecznymi „Fantazji”, które osiągnęły najwyższą klasę taneczną „S” i plasowały się w 

finałach ogólnopolskich turniejów tanecznych byli: Grzegorz Citko i Anna Kosowska, Zbigniew Kołodziej i Katarzyna 

Kałużna, Sławomir Turski i Aleksandra Turska oraz Michał Majda i Natalia Krzysztoń. Sławomir Turski ponadto wziął 

udział w telewizyjnym programie „Taniec z gwiazdami”, gdzie występował w parze z Otylią Jędrzejczak. W zajęciach 

tanecznych „Fantazji” w całej jej historii brało także udział wielu kolejarzy i ich dzieci. 

Równolegle z działalnością Klubu „Fantazja” w Domu Kultury Kolejarza od 40 lat prowadzone są warsztaty 

tańca towarzyskiego, obecnie to tzw. „Mała Fantazja”. Warsztaty organizowane dla dzieci i młodzieży rozwijają 

umiejętności taneczne w różnych grupach wiekowych.  Najzdolniejsi uczestnicy warsztatów trafiają do Klubu Tańca 

Towarzyskiego „Fantazja” gdzie  rozwijają swoje talenty taneczne.  Ponadto prowadzone są także warsztaty taneczne 

dla osób dorosłych i seniorów tańca. 

 

 

 

 



Studio Teatru Muzyki i Tańca  

Od początku lat 90-tych XX wieku - przez 20 lat, w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie działało Studio Teatru 

Muzyki i Tańca Elżbiety Armatys, które zaangażowało w działalność artystyczną uzdolnione wokalnie i ruchowo dzieci 

i młodzież.   

Głównym celem wywodzącej się z Kabaretu „Piwnica pod Baranami” Elżbiety Armatys, założycielki i 

kierownika artystycznego Studia - było przygotowanie młodych artystów do wystawiania musicali, co w ówczesnych 

czasach było w Polsce ewenementem. Działalność  Zespołu cieszyła się dużym zainteresowaniem artystycznie 

uzdolnionych dzieci i ich rodziców, którzy chętnie zapisywali swoje pociechy do Studia Pani Armatys.  

 

 

Mali artyści ze Studia Teatru Muzyki i Tańca. 

 

Prowadzona z wielkim rozmachem działalność Studia, przy wsparciu KTK, doprowadziła do wystawienia 

musicali w wykonaniu dzieci i młodzieży: „West Side Story” i „Nędznicy” (1995 r.)  oraz „Koty” (1996 r.). Musicale te 

były prezentowane nie tylko w „Kolejarzu”, ale także m.in. w: Nowohuckim Centrum Kultury, Piwnicy pod Baranami, 

Teatrze Groteska, Teatrze PWST, Teatrze Ateneum w Warszawie. Poza musicalami Studio przygotowywało swoich 

uczestników do estradowego śpiewu solowego. Reprezentowało też środowisko kolejarskie na różnych festiwalach, 

w tym na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Młodzieży „Baltic Satelid” w Sejnach, gdzie zdobyło wyróżnienie. 

Najbardziej rozpoznawalną uczestniczką Studia jest Alicja Bachleda-Curuś, obecnie aktorka, która m.in. zagrała Zosię 

w słynnej ekranizacji „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w reżyserii Andrzeja Wajdy. 

 

Powyższy referat opracowany został w oparciu o materiały źródłowe z: 

 Domu Kultury Kolejarza, Teatru Kolejarza, informacje od twórców  

i animatorów kolejowej kultury oraz zbiory własne i internet.  

Kazimierz Jarosz – wrzesień 2022 r. 

 


