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 Część druga 

 

Zespół Kameralny „Pro Arte”   

Od połowy lat  70-tych w „Kolejarzu” działały różne grupy artystyczne popularyzujące śpiew i muzykę 

poważną. Najpierw był to zespół „Estrada Operowa” kierowany przez Anielę Andrzejewską, współpracującą w 

Filharmonii Krakowskiej z Krzysztofem Pendereckim, a później przez Aleksandrę Polak, solistkę Opery Krakowskiej. W 

zespole występowali zawodowi artyści z Opery i Filharmonii Krakowskiej, ale także wielu amatorów o zdolnościach 

do śpiewu operowego, w tym kilku związanych ze środowiskiem kolejowym.  

W 1996 r. powstał Zespół Kameralny „Pro Arte”, którego inicjatorką i kierownikiem artystycznym była aż do 

śmierci w 2018 r. Aleksandra Polak. W 2008 roku zespół „Pro Arte” nagrał płytę „Najpiękniejsza jest muzyka polska”. 

Jest laureatem wielu konkursów śpiewaczych i chóralnych. Zespół co roku organizował artystyczne warsztaty 

wokalne dla swoich członków i nowych osób zainteresowanych pracą w zespole.  

 

 
 

Zespół PRO ARTE  - koncert w Domu Kultury Kolejarza. Przy fortepianie Aleksandra Polak. 
 

Zespół Kameralny „Pro Arte” przez ponad 25 lat istniał i działał w strukturze KTK. Jednak po śmierci jego 

twórczyni, nieodżałowanej Profesor Aleksandry Polak – zespół przy zmienionym nieco składzie i formule artystycznej 

jest obecnie wspierany przez KTK. Aktualnie jest prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu im. 

Stanisława Moniuszki z Niepołomic, którego prezesem jest Janusz Rojek, będący także opiekunem Zespołu.  

„Pro Arte” nadal specjalizuje się w muzyce kameralnej, operowej i operetkowej, szczególnie zajmując się 

muzyką polską i wokalnymi szlagierami muzyki światowej. Obecnie szefem artystycznym Zespołu jest znany muzyk i 

propagator takiej twórczości Jerzy Sobeńko, będący również od wielu lat dyrygentem Straussowskiej Orkiestry. 

Aktualnie Zespół najczęściej występuje w salach Zamku Królewskiego w Niepołomicach. 
 



Kapela Podwórkowa „Centusie”   

To niezwykle zasłużona dla Krakowa i regionu - grupa muzyczna kultywująca tzw. folklor miejski. Kapela 

założona została w 1981 r. przez Antoniego Kalickiego, niestrudzonego zbieracza dawnych tekstów i melodii. Antoni 

Kalicki był także autorem utworów prezentujących ginący gatunek podwórkowego muzykowania, ale przede 

wszystkim utworów pokazujących piękno Krakowa i jego historycznych miejsc: Rynku, Zwierzyńca, Lasu Wolskiego, 

Krowodrzy i Podgórza. 

 

 

Kapela Centusie przy Bramie Floriańskiej, tuż przed wyjściem na ulice swojego ukochanego Krakowa. 

 

 Kapela związana była z Domem Kultury Kolejarza przez prawie 20 lat i w tym okresie reprezentowała 

krakowskich kolejarzy na wielu festiwalach muzyki podwórkowej, odbywających się w różnych miejscowościach w 

całej Polsce. Kapela „Centusie” była obok „Andrusów” najbardziej rozpoznawalną kapelą podwórkową w Krakowie. 

Nagrała 2 płyty z utworami swojego autorstwa. W 2009 roku działalność zespołu uległa zawieszeniu ze względu na 

chorobę, a później śmierć jego twórcy i lidera. 

 

Sekcja Swingu KTK    

To najmłodsza (ale mająca już prawie 10 lat) grupa artystyczna działająca w DKK. W swojej działalności 

nawiązuje do swingu w stylu amerykańskim w klimacie lat 30-tych i 40-tych XX wieku. Celem sekcji jest rozwijanie 

zainteresowań swingiem. Pojawienie się Sekcji Swingu w „Kolejarzu” wiąże się z tym, że jej założyciele wywodzą się 

ze środowiska kolejowego, a sama kolej jest popularyzowana w czasie niektórych imprez przez nią organizowanych.  

Sekcja jako partner Fundacji Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych była współorganizatorem 

międzynarodowych festiwali tanecznych (Dragon Swing: Lindy Underground, Lindy on Track), ogólnopolskich i 

lokalnych wydarzeń (Lindy Hop Non Stop, Kraków Lindy Invasion) oraz warsztatów tanecznych na różnych poziomach 

zaawansowania. W 2021 roku współorganizowała m.in. widowisko taneczne pn. „Kraków Lindy Invasion”.  



 

 
Impreza współorganizowana przez Sekcję Swingu KTK w Kopalni Soli "Wieliczka" podczas  

międzynarodowego festiwalu tańców swingowych "Dragon Swing". 

 

Wystawy Sekcji Plastycznej KTK   

 Od kilkunastu lat w Domu Kultury Kolejarza działa Sekcja Plastyczna KTK pod kierunkiem Witolda 

Sochackiego. Sekcja organizuje co kilka miesięcy nowe wystawy plastyczne, których tematyka wynika z bieżących 

rocznic i wydarzeń w środowisku kolejowym, ale także specjalnie ustanawianych przez Sejm RP patronów, m.in.: 

„200-lecie urodzin Fryderyka Chopina”, „Rok Czesława Miłosza”, „Rok Janusza Korczaka”, „Rok Henryka 

Sienkiewicza”, „Rok Tadeusza Kościuszki”, „100 lecie Bitwy Warszawskiej i Powstania Śląskie”, „100-lecie urodzin 

Jana Pawła II”, „230-lecie uchwalenia Konstytucji 3-Maja”.  

 Wystawami uczczono też kolejowe rocznice, m.in.: „90-lecie ZZK i 30-lecie Federacji ZZ Prac. PKP”, „Historia 

FABLOKU”, „100 - lecie Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej”, „Jubileusz 20-lecia oraz 25-lecia KTK, „10 lat OPAK”. 

Nie brakowało też wystaw krakowskich kolejowych artystów np. „Portrety więźniów obozu w Jaworznie” (autorstwa 

Józefiny Szkółki), „Znane postacie z życia kolei i polityki” (prace Marka Błeszyńskiego). 

 

Projekt Aktywizacji Seniorów u Kolejarzy  

To najmłodsza, powstała w 2016 r.  stała forma działalności skierowana do osób starszych związanych ze 

środowiskiem kolejarskim. Celem projektu realizowanego pod hasłem: ”Żyj aktywnie i zdrowo” jest wzmacnianie 

aktywności osób nie zajmujących się pracą zawodową na co dzień, rozwijanie zainteresowań poznawczych, 

integracja i przeciwdziałanie samotności, propagowanie zdrowego stylu życia i pomoc koleżeńska.  

Uczestnictwo w PASuK jest doskonałą okazją do aktywnego, przyjemnego i pożytecznego spędzania czasu, 

rozwoju zainteresowań, otwierania się na nowe doznania i doświadczenia, a także do nawiązywania i wzmacniania 

kontaktów towarzyskich.  W czasie spotkań uczestnicy PASuK omawiają m.in. zagadnienia dot. funkcjonowania 

dawnej i nowej kolei, prowadzenia zdrowego stylu życia, wymieniają się informacjami nt. wydarzeń artystycznych w 

Krakowie oraz uczestniczą też w spektaklach, wystawach i koncertach, umacniając w ten sposób więzi koleżeńskie.  



Powstanie PASuK zamyka formalnie proces obejmowania działalnością statutową środowisk kolejarskich we 

wszystkich kategoriach wiekowych i jednocześnie otwiera KTK na ponadregionalną działalność, gdyż w tej Sekcji 

może znaleźć się za pośrednictwem internetu i w niej uczestniczyć - każdy zainteresowany kolejarz z Polski. Całością 

spraw organizacyjnych Programu zajmuje się Jadwiga Migas, członek KTK. 

 

Ostatnie 50 lat krakowska kolejowa kultura może uważać za owocne, gdyż w tym czasie obok bieżącej 

działalności ośrodków i sekcji - udało się na bazie Domu Kultury Kolejarza w Krakowie zorganizować wiele kolejowych 

przedsięwzięć artystycznych o zasięgu ogólnopolskim. 

 

Ogólnopolskie przeglądy kolejowych teatrów  

Odbywały się w Krakowie, w drugiej połowie lat 80-tych, aż do połowy lat 90-tych XX wieku, gdy jeszcze 

kultura kolejowa była finansowana przez PKP.  Przeglądy te gromadziły co roku po kilkanaście zespołów teatralnych 

funkcjonujących w Domach Kultury Kolejarza w całej Polsce, a było ich wtedy „na sieci” ok. 50, nie licząc świetlic i 

klubów.  Uczestnictwo grup teatralnych w krakowskich przeglądach teatralnych było cenione przez artystów 

kolejowych teatrów, nie tylko ze względu na artystyczną atmosferę Krakowa, ale także ze względu na dobrą 

organizację festiwali i możliwość wymiany doświadczeń. Choć nagrody były najczęściej symboliczne to atmosfera 

imprezy oraz jury kierowane przez Jana Pawła Gawlika (wcześniej dyrektora Teatru Telewizji Polskiej) dawały 

możliwość profesjonalnej oceny artystycznej spektakli i uczestniczących w nich aktorów amatorsko zajmujących się 

teatrem. 

 

Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy     

Gdy w latach dziewięćdziesiątych XX wieku następowały strukturalne zmiany na kolei, to jednym z 

pierwszych było usunięcie ze struktur PKP „kolejowej kultury”: domów kultury, świetlic, klubów, orkiestr i innych 

zespołów artystycznych, a także działających w tych ośrodkach indywidualnych artystów. Likwidacja, bądź 

przenoszenie poza PKP wielu bardzo cennych dla środowiska kolejarskiego form działalności artystycznej nie 

nastąpiła w jednej chwili, ale z każdym rokiem było ich mniej i mniej.  Wiele obiektów, gdzie wcześniej były ośrodki 

kolejowej kultury wraz z utratą mecenatu PKP stawało się coraz mniej atrakcyjnymi i z czasem zaprzestano w nich 

pierwotnej działalności, a nawet część z nich zostało sprzedanych.   

Na progu XXI wieku w środowisku kolejowym, ale już poza strukturami PKP, tak naprawdę zostało kilka 

działających ośrodków kultywujących kolejową kulturę, a wśród nich Domy Kultury Kolejarza w Krakowie i 

Stargardzie, ale prowadzone już przez stowarzyszenia. Tymczasem okazało się, że wielu pracowników o 

zainteresowaniach artystycznych, zatrudnionych w spółkach kolejowych dalej tworzy: maluje, pisze, rzeźbi, 

fotografuje lub w inny sposób rozwija swoje pasje artystyczne, pokazując swój dorobek znajomym i rodzinie, ale 

najczęściej tworząc do tzw. „szuflady”.  Czasami o artystycznie utalentowanych kolejarzach pisały kolejowe media, 

niekiedy pokazywano  ich na coraz rzadziej organizowanych kolejowych spotkaniach i imprezach.  

Działalność indywidualnych twórców artystycznych w środowisku (pomimo likwidacji większości kolejowych 

ośrodków kultury) zainspirowała działających w Krakowie, Stargardzie i Warszawie  – animatorów kolejowej kultury 

do zorganizowania w 2004 r. w Krakowie – „Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy: poetów, pisarzy, 

malarzy, rzeźbiarzy i innych twórców”. To pierwsze spotkanie, choć jeszcze skromne ilościowo, pokazało jednak 

wielkie zaangażowanie kolejarzy w swoje pasje artystyczne, o których mogli godzinami mówić w niecodzienny 

sposób. Nie mówili o tym, że mają kłopoty z pracą, że mało zarabiają i o innych problemach dnia codziennego, ale o 

swojej twórczości, inspiracji i radości z wykonania każdego udanego dzieła.  



 

Fragment wystawy Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy. 

Organizatorzy tego pierwszego spotkania OPAK tak zachwycili się postawą, zachowaniem i efektami 

artystycznymi jego uczestników, że postanowili kontynuować  takie spotkania w latach następnych, starając się 

jednocześnie aby kolejowi twórcy przyjeżdżający z całej Polski mogli na kilka dni włączyć się w atmosferę 

artystycznego Krakowa. Dlatego obok wystawy prac przywiezionych na OPAK w Krakowie - corocznie organizowany 

był dla uczestników Prezentacji specjalny artystyczny program. Cennym jest też to, że w organizację corocznych 

Prezentacji włączyli się (od ich zarania) obok Kolejowego Towarzystwa Kultury także Federacja Związków 

Zawodowych Kolejarzy (fundator „Kolejowego Laura” nagrody za twórczość i upowszechnianie kolejowej kultury) 

oraz  Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” i działający w jego strukturze Dom Kultury 

Kolejarza w Stargardzie wraz z istniejącą tam grupą malarską „Malachit” (coroczny uczestnik OPAK’u).  

Na OPAK w październiku, przez 18 lat, do Krakowa przyjeżdżało od 50 do 80 twórców i animatorów kolejowej 

kultury. Nawet w trakcie ostatniej pandemii koronawirusa nie zaprzestano tych spotkań artystycznych, choć w 2020 

roku odbyły się one w formie wirtualnej. Wielu twórców, stałych uczestników Prezentacji uważa, że krakowskie 

spotkania artystyczne kolejarzy są dla nich inspiracją do tworzenia kolejnych prac, z szansą ich pokazania w Krakowie 

w następnym roku.  

Obecnie gdy przygotowujemy się już do XIX Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy (które 

odbędą się w trakcie imprez z okazji 175-lecia kolei w Krakowie), mamy świadomość, że inicjatywa OPAK sprawdziła 

się i wspiera rozproszonych po całej Polsce - kolejowych indywidualnych twórców artystycznych. 

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury zajmując się upowszechnianiem kolejowej kultury w swoim działaniu nie 

ograniczało się tylko do inicjatyw krajowych, ale organizowało też lub uczestniczyło w przedsięwzięciach kulturalnych 

o zasięgu międzynarodowym. 

W 1999 roku KTK było organizatorem wielkiego Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego 

Kolejarzy FISAIC (Międzynarodowa organizacja kolejarzy ds. kultury), w którym udział wzięło 320 kolejowych 

artystów amatorów z Belgii, Danii, Finlandii, Niemiec, Szwajcarii, Węgier i Polski. W trakcie trwania Festiwalu odbył 

się koncert z udziałem wszystkich zespołów na Rynku Głównym, uświetniając swoimi występami Dni Krakowa’1999.  



Drugą bardzo ciekawą międzynarodową imprezą o charakterze artystycznym i integracyjnym młodzieży z 

krajów Unii Europejskiej, było zorganizowanie w 2006 roku kilkudniowych spotkań w ramach projektu „Media a 

społeczeństwo”. Do dzisiaj wspominane jest wspaniałe przedstawienie musicalu „Koty” na zamku w Korzkwi w 

wykonaniu uczestników projektu, młodzieży z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii (Walii) i Polski reprezentowanej 

przez członków Studia Teatru, Muzyki i Tańca Elżbiety Armatys, działającego wówczas w „Kolejarzu”. KTK było 

głównym organizatorem tej imprezy.  

 

 

Studio Teatru Muzyki i Tańca - musical „Koty” w międzynarodowym wykonaniu. 

 

 

KTK od początku swojego istnienia dużą wagę przywiązywało do kontaktów artystycznych ze środowiskami 

polonijnymi – szczególnie z Ukrainy, Litwy i Białorusi, które zainicjowała Irena Jasicka. W ramach tych działań w 

Domu Kultury Kolejarza dla animatorów kultury polskiej na wschodzie organizowane były przez kilka lat warsztaty 

artystyczne i występy amatorskich polonijnych zespołów m.in. Chóru „Echo” ze Lwowa, „Mościskie Słowiki” z polskiej 

szkoły w Mościskach w Ukrainie oraz Teatru Polskiego z Wilna. Uczestnicy warsztatów mieli okazję obejrzeć również 

przepiękną wystawę fotograficzną Ireny i Jana Jasickich „Adam Mickiewicz – kraj lat dziecinnych”.  

Ponadto KTK prowadziło wymianę kulturalną z kolejowymi ośrodkami kultury z: Chorwacji – koncerty orkiestr dętych 

i młodzieżowych zespołów tanecznych w Zagrzebiu i Krakowie;  Ukrainy – współpraca z Pałacem Kultury Kolejarza we 

Lwowie i występy par tańca towarzyskiego;  Węgier – występy młodzieżowego chóru z Tokaju i kameralnego zespołu 

„Pro Arte” z KTK. 

 

 



W części końcowej opracowania o  historii krakowskiej kolejowej kultury trudno nie przedstawić informacji o 

głównym miejscu gdzie ona była i jest realizowana, upowszechniana i popularyzowana. Tym miejscem jest Dom 

Kultury Kolejarza w Krakowie przy ul. św. Filipa 6, zbudowany w latach 20-tych XX w. m.in. w celu prowadzenia w 

nim pracy kulturalno-oświatowej dla kolejarzy. O tym przeznaczeniu świadczą pomieszczenia budynku i ich 

wyposażenie, a przede wszystkim sala widowiskowa, wysoka na 7 m. (dla ponad 200 osób) ze sceną i zapleczem oraz 

przestronny hol na parterze i pierwszym piętrze z reprezentacyjnymi schodami. 

  

 

Sala widowiskowa DKK - w trakcie koncertu. 

 

Po wojnie do początku lat 70-tych ub. wieku w budynku była jedna ze scen Teatru Słowackiego, a w sali 

widowiskowej odbywały się spektakle. W tym czasie od lat 50-tych w „Kolejarzu” odbywały się także słynne na cały 

Kraków zabawy taneczne. Gdy w 1973 r. budynek zwrócono kolejarzom pod zarząd ZZK, to wtedy utworzono 

formalnie Dom Kultury Kolejarza, wcześniej ośrodek nazywano Klubem, w którym od lat 50-tych miała siedzibę 

Biblioteka oraz Kolejowa Orkiestra. Na początku lat 80-tych budynek i prowadzoną w nim działalność : kulturalno-

oświatową (Dom Kultury i jego sekcje artystyczne), gastronomiczną (stołówka kolejowa),  mieszkaniowo-noclegową 

(ponad 20 mieszkań lokatorskich) i sportową (kręgielnia) - przejęło PKP.  

 

Tak było do 1993 r., kiedy to część pomieszczeń na podstawie umowy z PDOKP przejęło powstałe w 1992 r. 

Kolejowe Towarzystwo Kultury, które od 1996 r.  zaczęło już administrować  i zajmować się całym 6-kontygnacyjnym 

budynkiem. W tym też roku KTK powołało własną placówkę pn. Dom Kultury Kolejarza z istniejącymi już zespołami 

artystycznymi, zachowując nie tylko ciągłość prowadzonej działalności kulturalnej, ale i dochowując wierności 

kolejarskiej tradycji. Niedługo później staraniem KTK, ale z pomocą służb PKP udało się wymienić w budynku 

instalację wod-kan. i elektryczną, a w 1999 r. przeprowadzić gruntowny remont sali widowiskowej, przywracając ją 

do stanu z lat 20-tych, wtedy też zainstalowano na tej sali dwa piękne mosiężne żyrandole.  

 



 

 

Budynek Domu Kultury Kolejarza w Krakowie. 

W 2000 r. budynek wrócił do Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy i od tego czasu KTK prowadzi dalej 

działalność kulturalną, ale już w oparciu o umowy z właścicielem nieruchomości. W przeciągu prawie 50 lat istnienia 

DKK, funkcję dyrektora pełnili w kolejności: Bogusław Wacławek, Zbigniew Domiczek, Andrzej Znamirowski, 

Kazimierz Jarosz, Zdzisław Kowalczyk i obecnie Józef Bylica. W tym roku minie już 30 lat od chwili powstania 

Kolejowego Towarzystwa Kultury, Stowarzyszenia które swoją działalnością z powodzeniem zastąpiło wcześniejszy 

mecenat przedsiębiorstwa PKP nad krakowską kolejową kulturą i pozwoliło jej nie tylko na przetrwanie, ale i na 

dalszy rozwój. 

 

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. 

 


