
Kobieta i Styl 

Halina Kwiatkowska 
na rozwieszonej na 
ścianie swojego kra
kowskiego mieszka
nia mapie zaznaczy
ła trasy dotychczaso
wych podróży. Obej
mują niemal cały 
świat. - Chciałabym 

jeszcze pojechać do 
Japonii, Meksyku 
i Ameryki Południo

wej - śmieje się po
godnie. 

Chętnie spotyka nowych ludzi. 
Pisze. Jednak najważniejszą mi
łością jej życia wciąż pozostaje 
teatr. Występowała w legendar
nym Teatrze Rapsodycznym 
Mieczysława Kotlarczyka, w Sta
rym Teatrze. Przez lata ksztalciła 
kolejne pokolenia aktorów w kra
kowskiej PWST. Ta pasja sprawi
ła, że na scenicznych deskach 
po raz pierwszy zbiegły się losy 
życia jej i Karola Wojtyły, papieża 
Jana Pawia li. 

BUJNE MIASTO 
WADOWICE 
Wadowice lat młodości zapa

miętała z intensywnego życia in
telektualnego. Jeździło się do 

·.YJACIEL 
Krakowa na premiery teatralne. 
Miejscowi notable spotykali się 
na partyjkach brydża, kolacyj
kach. „Prowincjonalne" 10-ty
sięczne miasteczko było siedzi
bą sądu, dwóch fabryk (drutu 
i andrutów) oraz 12 Pułku Pie
choty. Mieściło ponadto cztery 
gimnazja. Ona uczęszczała do 
prywatnego, żeńskiego im. Mi
chaliny Mościckiej o profilu hu
manistycznym. Ojciec, Jan Króli
kiewicz pełnił funkcję dyrektora 

' męskiego im. Marcina Wadowity 
(profil klasyczny) . Z okien kuchni 
służbowego mieszkania przy
glądała się sportowym rozgryw
kom kolegów rówieśników. 
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-Karol, czyli .Lolek", jak go na
zywaliśmy, zwykle broni/ na bram
ce. Wysoki, barczysty, przystojny 
o bujnej fryzurze, która nigdy nie 
chciafa go sluchać - wspomina 
pani Halina. 
Pamięta, oczywiście , kremów

ki. Przepis przywiózł ze sobą 

wprost z Wiednia wybitny cukier
nik Hagenhuber. 

- Nigdy za nimi nie przepada
lam, a już te dzisiejsze zupelnie 
są do nich niepodobne - przy
znaje pani Halina. - Wola/am do
skonale rurki z kremem i lody. 
W niedzielę mama wysytala mnie 
do cukierni z garnuszkiem, że

bym przynosila je na deser. 
Pan Hagenhuber prócz wypeł

niania swojego cukierniczego 
powołania przejawiał duże zain
teresowanie szkolnym teatrem. 
Zajmował się charakteryzacją 

młodych aktorów. 
Połączone siły dwóch gimna

zjów (pozostałe dwa: ojców pal
lotynów i karmelitów nie udziela
ły się w życiu artystycznym) pod 
opieką gimnazjalnych poloni
stów pozwoliły bowiem na stwo
rzenie w Wadowicach interesują

cej szkolnej sceny. 

BLASK 
~ „ANTYGONY" 
~ Pani Halina dała się porwać wi-
~ rowi szkolnych przedstawień. To 
!! było jedyne „szaleństwo" , na ja
~ kie pozwalali dobrze wychowa
~ nej pannie surowi rodzice. Kilka 

ZOSTAŁ 

lat później w ósmej klasie ojciec 
zobaczy! ją na ulicy rozmawiają

cą z oficerem. 
- Po jego wymówkach przez 

trzy godziny bafam się wrócić na 
kolację - opowiada. - Uważa!, że 

jako córka dyrektora gimnazjum 
muszę świecić przykladem. 

Z pierwszej blahej komedyjki 
„ Ułani księcia Józefa" nic nie pa
mięta. Pozostała jej wyłącznie fo
tografia: Karol w ułańskim czaku, 
ona - w stylowym żupaniku . 

Przykro zakończyły się dla niej 
przygotowania do „Sobótki" Ko
chanowskiego. Złapała anginę 
i z okna widziała tylko, jak fury 
z kolegami i rekwizytami wyjeż
dżają do parku TUMWiO, czyli 
parku Towarzystwa Upiększania 
Miasta Wadowic i Okolicy, gdzie 
odbyło się plenerowe przedsta
wienie. 
Zabłysła na scenie dopiero 

w „Antygonie". Ona grała tytu ło

wą rolę , Karol - Hajmona, star
szy o rok Stefan Kulesza był Kre
onem, a Kazia Żakówna - Isme
ną. Kostiumy uszyła mama, 
a pełna emocji młoda Antygona 
nie zauważyła nawet, gdy w cza
sie pożegnalnego monologu 
osunęła się na scenę za nią. .. 
dorycka kolumna. Wykonana na 
szczęście z tektury. 

- Kiedy w czasie spotkania 
w Wadowicach Papież dwukrot
nie wymieni! mnie z nazwiska, 
myślalam, że spadnę z fotela -
opowiada pani Halina. 

„Halina Królikiewicz-Kwiatkow
ska, Antygona", powtarzał Oj
ciec Święty, wspominając czasy 
młodości. Zacytował fragment 
Sofoklesa. 

„BALLADYNY" 
PROBLEM 
Z PIORUNEM 
Potem przyszła pełna perypetii 

„Balladyna". Z nią w roli tytuło
wej. Już na początku zanosiło 
się na katastrofę . Grający Kostry
na Bolesław Pomezański, przy
niósł na lekcję straszak i zagroził 
ponoć, że zastrzeli profesora. Oj
ciec pani Haliny, dyrektor gimna
zjum, zabronił mu występu na 
scenie, co wprawiło zespół -
w przeddzień spektaklu! -
w czarną rozpacz. Karol Wojtyła 
zaproponował, że kiedy grany 
przez niego Kirkor zginie na woj
nie, on będzie mógł zastąpić ko
legę w roli Kostryna. 

- Zagra!, nie zmieniając nawet 
wersu w dramacie pisanym prze
cież trudnym 11-zgfoskowcem -
z tym samym, co przed laty po
dziwem i niedowierzeniem -
opowiada pani Halina. 

Na tym nie koniec pechowych 
przypadków. Gdy Balladyna wy
powiada w finałowej scenie sądu 
słowa : ,,Winna jest śmierci " , po
winien rozlec się piorun (strzał ze 
straszaka do drewnianej konew
ki) . Zapadła cisza. Powtórzyła 

kwestię po raz drugi. Cisza, jak 
później się okazało, z powodu -

awarii straszaka. Dopiero po 
chwili ktoś przytomnie uderzył 

w muzyczny trójkąt pałeczką 

i ten delikatny dźwięk musiał wy
starczyć . 

- Od tego . zastępczego " pio
runa umartam - śmieje się pani 
Halina. Sztuka trwa/a aż osiem 
godzin ze względu na koniecz
ność czasochfonnych zmian de
koracji. Przerwy wypefniaf stukot 
mlotków. Do końca doczekali wy
fącznie najbardziej wytrwali. 

SUKCES „ŚLUBÓW 
PANIEŃSKICH" 
Większość spektakli kończyła 

się na jednym, dwóch przedsta
wieniach. Prawdziwym i długo
trwałym sukcesem okazały się 
„Śluby panieńskie" hrabiego 
Fredry. Gdy zaprezentowali je 
w Wadowicach, rozpoczęli tour
nee po okolicznych gimnazjach. 

- Ojciec Święty, największy 
czlowiek świata, grai w nich Gu
cia szafawifę, lekkoducha z 
ogromnym wdziękiem - uśmie

cha się do wspomnień pani Ha
lina. - Przed spektaklem ma/owal 
sobie wąsy osmalonym korkiem 
od butelki. 

Ona była Anielą, niegrzeczny 
Bolek Pomezański - Albinem, 
Stefan Kulesza - Radostem. Gra-
ły dwie żydowskie koleżanki : Ma-
ria Weber - matkę i Ginka Ber -
Klarę . Ginka Ber po latach ofiaro
wała jej w Hajfie bezcenną pa
miątkę - zdjęcie z tego spektaklu. ~ 

PAP EZEM 
- Ojciec Święty, 
największy człowiek 

świałar grai w „Ślubach 
panieńskich" Gucia 
szaławiłę, lekkoducha 
z ogromnym wdziękiem 
- uśmiecha się do 
wspomnień pani Halina. 
- Przed spektaklem 
malował sobie wąsy 
osmalonym korkiem 

Fotografia z 1937 roku. „Śluby panieńskie" Fredry w szkolnym przedstaw ieniu w Wadowicach. Od le
wej: Radost - Stefan Kulesza, Dobrójska - Maria Weber, Albin - Boleslavv Pomezański, Klara - Ginka 
Ber, Gustaw - Karol Wojtyła, Aniela - Halina Królikiewiczówna (Kwiatko ska). 

od butelki. 
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~ Ona jedyną swoją odbitkę zosta
wiła Ojcu świętemu w Rzymie. 

Ciekawy epizod przeżyli mło
dzi wadowiccy aktorzy za spra
wą utytułowanej Kazimiery Rych
terówny. Artystka objeżdżała 

szkoły z recytacjami. Zdobyli się 
na odwagę i poprosili, aby prze
wodniczyła jury w ich szkolnym 
konkursie. Zgodziła się. Karol 
Wojtyła deklamował obszerne 
fragmenty „Promethidiona", Ha
lina - „Deszcz jesienny" Staffa. 
To ona została wyróżniona 

pierwszą nagrodą. 

- Oo dzisiaj, gdy jeździmy calą 
naszą maturalną klasą na spotka
nia z Ojcem Święt}lm, wspomina: 
„ Ty mnie pokonalaś " i śmieje się 
- opowiada pani Halina. 

Jak dziś ona wspomina tę mło
dzieńczą , teatralną przygodę? 

- Mieliśmy zapal, entuzjazm, 
rumieńce na twarzy Nawet z dzi
siejszego punktu widzenia profe
sjonalistki, uważam, że byly to 
spektakle dobrze zrobione, 
a przede wszystkim z sercem. 
We mnie te szkolne przedstawie
nia obudzity mi/ość do teatru. 

Wspólnie wyprawiali się na 
wszystkie spektakle teatrów 
szkolnych w Krakowie. Na po
ranki z legendarnym Juliuszem 
Osterwą. Nie opuścili żadnej 

z premier. Czytali później recen
zje w „I KC-u". Zażarcie dyskuto
wali . 

ZACHWYT NAD 
PIĘKNEM 
- Karol wyróżnia! się w dysku

sjach wśród rówieśników. Recyto
wal też wiersze bardziej wspól
cześnie - wspomina pani Halina. 
- My poddawaliśmy się modnej 
wówczas manierze egzaltacji, 
nadmiernych emocji, on dekla
mowal oszczędnie, prosto, mą

drze, po męsku i intelektualnie. 
Wiersze, które sam pisal, wyda
waty im się odmienne, staro
świeckie. W gronie kolegów, choć 
nie stroni/ od wspólnych żartów, 
budzi/ mir. Chociaż zdawal się mi
tym, normalnym chlopakiem, żyt 

jednak w odrębnym świecie. Ró
wieśnicy pochlania/i poezje Tuwi
ma, Galczyńskiego, on - studio
wal filozofów. Kocha/ Norwida. Do 
dziś w homiliach często sięga do 
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Habemus papam ... Karol Wojtyła wybrany papieżem, pażdziernik 1978 r. 

jego twórczości, choćby stynne
go: „Bo piękno na to jest, by za
chwyca/o". Najchętniej mod/il się 
w kaplicy Matki Boskiej (po latach 
ją ukoronowaO. Zdarzy/o się, że 

kolega używający s/ów nieprzy
zwoit}lch w jego obecności, zostal 
zbity przez pozostatych. 
Umiejętność przyswajania ję

zyków przez przyszłego Papieża 
tłumaczy, zdaniem pani Haliny, 
nie tylko doskonała pamięć (ca
sus „Balladyny"), ale też nie
prawdopodobne zagospodaro
wanie wolnego czasu („nie tracił 
ani minuty na rzeczy zbędne") . 

POLONISTYCZNE 
TALENTY 
Po maturze za radą rodziców 

pani Halina zaczęła jednak stu
diować polonistykę na Uniwersy
tecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Trafiła na wyjątkowo utalentowa
ny rok. Wystarczy wymienić na
zwiska Juliusza Kydryńskiego, 

Tadeusza Kwiatkowskiego, Woj
ciecha Żukrowskiego, Tadeusza 
Hołuja, Jerzego Bobera, Krysty
ny Zbijewskiej, Janiny Garyckiej. 
No i oczywiście Karola Wojtyły. 

Pod koniec pierwszego roku, 
kiedy w Gołębniku (siedziba filo
logii polskiej przy ul. Gołębiej 24) 
wywieszono plan zajęć na drugi 
rok, pani Halina zauważyła, jak 
Karol przejechał kciukiem po li
ście . Mruknął: „Nie, to nie jest to". 

- Po latach pomyślalam, że 
pewnie już wtedy odkryl, że polo
nist}lka nie będzie jego drogą ży
ciową - przypomina. 

Ona nie traciła kontaktu z te
atrem, poezją. W Błękitnej Sali 
Filharmonii Krakowskiej na wie
czorze poetyckim „Drogą Topo
lowy Most" recytowała wiersze 
m.in. swojego przyszłego męża 

Karol Wojtyła 
w 1942 roku 
zdecydował, że 

zostanie księdzem. 
Po raz ostatni 
zagrał w Teatrze 
Rapsodycznym 
w "Samuelu 
Zborowskim" 

Tadeusza Kwiatkowskiego. Wte
dy też swoje utwory czytał Karol 
Wojtyła 

Po ostatnim, szczęśliwym , 

beztroskim roku studenckim 
nadciągnęła wojenna zawieru
cha. Halina Kwiatkowska imała 
się różnych zajęć . Miała kenn
kartę krawcowej. Dawała kore
petycje, sama studiując na tajnej 
polonistyce. Jednocześnie kur
sowała jako łączniczka, przeno
sząc listy pomiędzy rodziną 

wciąż mieszkających w Wadowi
cach Kotlarczyków a Karolem 
Wojtyłą. 

RAPSODOWIE LAT 
OKUPACJI 
Z tej korespondencji, wymiany 

myśli urodził się Teatr Rapso
dyczny - Teatr Słowa. Owoc nie
zwykłego duchowego oporu 
przeciw „kulturkampfowi" oku
pacji. - „Rapsodowie" podtrzy
mywali pieśnią ducha ludzi, znę
kanych wojną - przypomina pani 
Halina. - My podobnie widzieli
śmy naszą rolę w mieście, stolicy 
kultury, które Niemcy zamienili 
w pust}lnię. Dzialaty dwa gimna-



Cl) zja o profilu technicznym. wycho-
ws: z dzity .gadzinówki", dziafaty wy-
1--- fącznie niemieckie kina. a infor-
w'fi. ma9je wypluwaty z siebie rozwie-
G szone na ulicach nszczekaczki" . 
ur 
~ Gdy pobyt Mieczysława Ko-

tlarczyka w Wadowicach stał się 
niebezpieczny (starszego brata 
Niemcy zamęczyli mu w obozie), 
na zaproszenie Karola przyje
chał z żoną do Krakowa. 
W sierpniu 1941 roku zaczęli pró
by. 1 listopada przed gronem za
ufanych przyjaciół w prywatnym 
domu - co odtąd miało stać się 
regułą - wystąpili z „Królem Du
chem" Słowackiego. 

Karol Wojtyła zagrał Bolesła

wa Śmiałego . 
- W przeciwieństwie do innych 

aktorów nie ubarwia! tej roli szcze
gófami - wspomina tę kreację 

Halina Kwiatkowska. - Traktowa! 
postacie coraz bardziej ascetycz
nie. Zgfębiaf je. W czasie jednego 
ze spektakli w domu Gareckich 
na rogu Kleparskiej wśród wi
dzów pojawil się Osterwa. Karol 
recytowaf wfaśnie wiersz, gdy za 
oknem zaczęta wyć .szczekacz
ka". Mtor nie przerwa! deklama-

cji. Wygra! pojedynek. Wlaśnie je
go opanowanie podkreśli!, oce
niając występ, stary mistrz. 

Dwóm mężczyznom - adwer
sarzom towarzyszyły w czasie 
każdej z siedmiu przygotowa
nych sztuk trzy panie: Halina 
Królikiewicz, Danuta Michałow

ska i Krystyna Dębowska-Osta
szewska, trzyosobowy precy
zyjny chór. Umowne, skromne 
dekoracje, lichtarz z zapalonymi 
świecami , księga, którą na 
wstępie spektaklu Mieczysław 

Kotlarczyk symbolicznie otwie
rał , by zamknąć w finale. Jako 
reżyser kładł nacisk szczególnie 
na dykcję , melodię wiersza. 

Przygotowali prócz „Króla Du
cha" dwa inne dzieła Słowackie
go: „Beniowskiego" oraz „Sa
muela Zborowskiego", a także 
„Hymny" Kasprowicza, „Godzi
nę Wyspiańskiego" i „Portret ar
tysty" według Norwida, Mickiewi
czowskiego „Pana Tadeusza". 

Karol Wojtyła w 1942 roku zde
cydował, że zostanie księdzem. 
Po raz ostatni zagrał z nimi 
w „Samuelu Zborowskim". 
Już bez niego, po wyzwoleniu, 

pojechali zagrać w świeżo wy
zwolonym Wrocławiu . Pierwsze 
polskie przedstawienie - 23 lipca 
1945 roku. Ciężarówką załado
waną drutem kolczastym podró
żowali w jedną stronę , belami 
papieru - w drugą. Jeszcze pło

nęły miasta i wsie. 

WIRY TEATRU 
W listopadzie 1946 roku Karol 

Wojtyła przyjął święcenia ka
płańskie , a już w kilka dni później 
ochrzcił córkę Kwiatkowskich, 
Monikę. 

Więzi rozluźn i ły się, gdy jeździł 
do Rzymu, kiedy zajął się pracą 
duszpasterską. 

Halina Kwiatkowska rzuciła się 
w wir sceny. Wtedy też przeżywa
ła szalone lata w słynnych literac
kich „czworakach" przy ulicy 
Krupniczej. W legendarnej dziś 

kamienicy zgromadził się po woj
nie kwiat polskiej literatury. Wy
gnańcy ze zburzonej Warszawy, 
rdzenni krakowianie. Atmosferę 
tamtych czasów barwnie opisał 
Tadeusz Kwiatkowski w książce 
„Niedyskretny urok pamięci " . 

Opuściła Teatr Rapsodyczny, 
bo jak przyznaje: „ciągnę/o mnie 
do teatru normalnego". Praco
wała w dzisiejszej „Bagateli ", Te
atrze im. Słowackiego, a od 

1954 r. nieprzerwanie w Starym 
Teatrze („wspaniafa atmosfera, 
zżyty zespól, próby o każdej, na
wet nocnej porze, byle zdążyć 
przed premierą") . Przez 20 lat by
ła związana z kabaretem „Jama 
Michalika". Napisała wspólnie 
z Ewą Otwinowską dwie sztuki: 
„Ogłoszenie matrymonialne" 
grane w warszawskim Teatrze 
Rozmaitości w gwiazdorskiej ob
sadzie (m.in. Wojciech Pokora, 
Irena Kwiatkowska) i „Sytuację 
bez wyjścia" . 

WADOWICE 
NASZEJ Mt.ODOŚCI 
Informacja, że Karol Wojtyła 

został Papieżem, zastała ją 

w kuchni . Zadzwonił telefon. 
W słuchawce odezwał się Tade
usz Łomnicki: „Gratuluję ci 
strasznie serdecznie, bo twój 
kolega i przyjaciel został Papie
żem" - usłyszała . Przyznaje, że 
była bardziej szczęśliwa niż za
skoczona. W kilka godzin póź
niej telewizja potwierdziła infor
mację. Wyszła na Kraków. Tłu
my rozradowanych ludzi na uli-

- Karolr czyli 
rrLolekrr, jak go 
nazywaliśmy, 

zwykle bronił na 
bramce. Wysokir 
barczysłyr 

przystojny o bujnej 
fryzurzer która 
nigdy nie chciała go 
słuchać - wspomina 
pani Halina. 

cach, na Rynku, kościół Mariac
ki tak zapełniony, że trudno by
łoby wcisnąć szpilkę . 

Potem pojechała do Rzymu. 
Najpierw wydawało się, że w ogó
le nie dostanie się nawet na pa
pieską audiencję. Nieznajomy 
ksiądz obrugał ją, że przepycha 
się do pierwszych rzędów. Stanę
ła ponad tłumem i wrzasnęła: 
„WADOWICE''. Ojciec Święty za
uważył ją. Później dostała się na 
mszę w Castel Gandolfo. Potem 
poszła je zwiedzić. Ten sam 
ksi;~dz znowu zakrzyczał : „gdzie 
się pani podziewa, Papież czeka 
na panią ze śniadaniem". Ze 
wzruszenia nie potrafiła nic prze-

tknąć . Co chwilę pytała czy już 
musi wyjść, czy nie zajmuje za 
wiele czasu. 

- Uspokój się. Poczekaj, aż zje
my, aż wstanę - uśmiechnął się. 

Nawiązując do Ewangelii o 
pszenicy, zacytowała mu uko
chanego Norwida. Pokazała 

zdjęcie ze szkolnego przedsta
wienia „Ślubów panieńskich" . 
Poprosił, że chce je zatrzymać . 

Teraz spotykają się wraz z ko
legami z klasy maturalnej. Ostat
nio było ich dziewięcioro . 50-le
cie matury obchodzili w Rzymie, 
60-lecie trzy lata temu w Castel 
Gandolfo. 

- Pamięta nasze imiona, imio
na naszych rodziców, dziadków. 
Wypytuje o nowiny z Wadowic -
mówi pani Halina. 

\IVCIĄŻ W 
SWIATt.ACH SCENY 
Jest pedagogiem w PWST 

Wciąż blisko teatru. Żyje światem 
sceny. Błyszczą jej oczy, a ona 
sama wydaje się o wiele lat 
młodsza, gdy zaczyna mówić 
o najnowszych spektaklach, pra
cy jej studentów i wychowanków, 
ukochanym ze wszystkich reży
serów Krystianie Lupie. 
Uczyła piosenki, wiersza, dyk

cji, przygotowywała dyplomy. 
Wprowadziła nowy, niezwykle 
użyteczny i frapujący przedmiot 
- współczesna kultura bycia. 

- Uczy/am moich studentów 
jak chodzić, siedzieć, wstawać, 

mówić pelnymi zdaniami. Szkota 
fundowala nawet obiad, by na
uczyli się jeść . Wódki i wina byty 
z wodą, ale kurczęta prawdziwe -
śmieje się wspominając . - Na 
koniec oddawalam swój dom 
studentom w posiadanie, a oni 
zapraszali osoby, z którymi chcie
li porozmawiać, spędzić trochę 

czasu. Byli więc Wajdowie, Skar
żyńscy, Radziwillowicż, Seniuk, 
Nowicki, Bińczycki, Budzisz
-Krzyżanowska. Dyskusje trwaty 
do bialego świtu. 

W czasie tegorocznego letnie
go urlopu doszlifowała książkę 
wspomnień zatytułowaną prze
wrotnie „Porachunki z pamięcią" 

dla krakowsko-bielskiego wy
dawnictwa „Kwadrat''. Anegdo
ty, zdarzenia teatralne i nie tylko, 
portrety znajomych osób. Przy
gotowuje książeczkę wspomnie
niową o swojej przyjażni z Janem 
Pawłem li. 
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