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Stefania urodzi!a si" 8 pa#dzier- 
nika 1922 roku w Oryniu ko!o 
Kamie$ca Podolskiego. Dzie-

ci$stwo i wczesn% m!odo&' sp"dzi!a na 
kresach. Odznacza!a si" wy&mienitym 
s!uchem i pami"ci% muzyczn%. Kole(an-
ki szkolne fundowa!y jej bilety do kina, 
(eby zapami"tywa!a najnowsze szlagiery, 
a potem je uczy!a. Wykazywa!a zdolno&ci 
pianistyczne, ale najbardziej lubi!a &pie-
wa'. W 1943 roku znalaz!a si" w okupo-
wanej Warszawie. Brat Boles!aw podj%! 
si" znalezienia odpowiedniego pedago-
ga dla utalentowanej siostry. Pierwsza 

nauczycielka, która przes!ucha!a Steni" 
(bo tak do Stefanii zwracali si" najbli(-
si i przyjaciele), orzek!a, (e w ci%gu pó! 
roku zrobi z niej zawodow% &piewaczk". 
Boles!aw natychmiast rozpozna! hochsz-
taplerk" i szuka! dalej. 
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Wiosn% 1944 dziewczyna stan"!a przed 
obliczem cenionej &piewaczki, wielolet-
niej solistki La Scali, a z wykszta!cenia 
– lekarki, doktor Stani (Stanis!awy) Za-
wadzkiej. Zgodzi!a si" ona przyj%' now% 

uczennic", ale, jak to si" cz"sto zdarza  
w przypadku spotkania z nowym peda-
gogiem, zacz"!a od wyplenienia z!ych  
nawyków: „Trzeba zamkn%' usta i na 
przeci%g pó!tora roku ca!kowicie zapo-
mnie' o g!osie, a potem – zacz%' nauk" 
zupe!nie od nowa, jakby si" tego g!osu 
nigdy nie mia!o. Wówczas mo(na b"dzie 
liczy' na dobre rezultaty”. 

Woytowiczówna zaufa!a diagnozie i pó!- 
tora roku pó#niej, we wrze&niu 1945, po-
jecha!a do Krakowa. Tam w!a&nie, w ot-
wartej po wojnie Wy(szej Szkole Muzycznej, 
Stanis!awa Zawadzka zosta!a profesorem 
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&piewu. Niektóre #ród!a podaj%, (e Stefa-
nia równolegle studiowa!a romanistyk" 
na Uniwersytecie Jagiello$skim.

Stani Zawadzka by!a jedyn% nau- 
czycielk% Woytowiczówny. Uczennica  
mówi!a o mistrzyni: „Jej bezkompro- 
misowy stosunek do sztuki i (ycia, !%cz-
nie z wysokim morale, da!y i mnie trwa-
!e podstawy. Mia!a ogromny wp!yw  
na kszta!towanie si" osobowo&ci ka(- 
dego, kto zdo!a! znie&' jej dyscyp- 
lin". Cz"sto podkre&la!a, (e istot% dzia-
!alno&ci artystycznej jest umiej"tno&' 
podporz%dkowania si" silniejszej indy-
widualno&ci i zrozumienie wiekiej praw-
dy, (e sztuka wymaga ppkory. Sztuka  
za ca!kowite jej oddanie odp!aca si" 
szczodrze zw!aszcza wtedy, gdy inne 
uczucia zawodz%”; „[...] przekazywa-
!a uczniom wiedz" nie tylko muzyczn%, 
ale wpaja!a im równie( mi!o&' i oddanie  
muzyce polskiej. Zwyk!a mawia': «Pa- 
mi"taj, z jakiego gniazda wywodzisz si" 
i dok%d masz wróci'». Nie-
zmiennie dba!a  
o poszerzenie re- 
pertuaru polskie-
go twierdz%c, i( 
&wiadectwo rodzi-
mej sztuki potwier-
dza udzia! narodu 
polskiego w kulturze 
&wiatowej”.

Plan studiów przewi- 
dywa! dwie indywi-
dualne lekcje &piewu 
tygodniowo, ale Stefanii 
to nie wystarcza!o. Przy-
s!uchiwa!a si" lekcjom ko-
legów i skrz"tnie wykorzys- 
tywa!a ich nieobecno&ci, aby 
zyska' dodatkow% godzin" 
konsultacji. Kiedy jej ukocha-
na profesorka przenios!a si" do Poznania, 
Woytowiczówna na w!asny koszt (a, jak 
sama wspomina, cz"sto w czasie studiów 
g!odowa!a) doje(d(a!a na lekcje z Kra-
kowa. Tysi%ce razy powtarza!a (mudne  
'wiczenia wokalne i stara!a si" nie za-
zdro&ci' kole(ankom, które znacznie 
wcze&niej ni( ona by!y dopuszczane przez 
swoich pedagogów do powa(nego re-
pertuaru. Nie zra(a!y jej cierpkie uwagi 
wyk!adowców przedmiotów teoretycz- 
nych, w rodzaju s!ów Artura Malawskie-
go: „[...] mimo szata$skiej muzykalno&ci 
nic z Woytowiczówny nie b"dzie”.

Przepustk% do mi"dzynarodowej ka-
riery Stefanii Woytowicz sta!y si" laury 
wa(nych konkursów wokalnych – w Lip-
sku (1951) i Pradze (1954). Jednym z naj-

wa(niejszych zawodowych sprawdzianów 
umiej"tno&ci by!o zaproszenie Woytowicz 
przez dyrygenta Witolda Rowickiego do 
za&piewania partii sopranowej w III sym-
fonii Szymanowskiego. Jej kunszt pozna-
wali melomani kolejnych miast europej-
skich – Wiednia, Liege, Frankfurtu nad 
Menem, Brukseli. Wsz"dzie pisano o niej 
w superlatywach, tak jak w Hadze w 1959 
roku: „G!osu tak pi"knego dot%d jeszcze 

nie s!ysza!em. A ponadto &piewaczka ta 
jest na wskro& muzykalna... Ka(da nuta 
w jej wykonaniu brzmi absolutnie czysto, 
tony staj% si" doskonale naturalne, nie za-
uwa(a si" (adnego przej&cia w rejestrach; 
tak w górze, jak w dole g!os jest idealnie 
wyrównany. Timbre jego jest ciep!y, g!"-
boki i pe!ny”. Dodajmy, (e by! to g!os silny, 
wniebolotny, ostry w górze jak ig!a i niesa-
mowicie brzmi%cy w pianach. W interpre-
tacji muzyki sakralnej przenosi! s!uchacza 
w inny wymiar – jak na przyk!ad w „Pasji” 
Pendereckiego.

W swej bogatej karierze go&ci!a na 
wszystkich kontynentach. Spo&ród 
krajów europejskich nie koncertowa-
!a tylko w Turcji i Albanii. Wyst"po-
wa!a pod batut% takich dyrygenckich 
tuzów jak Abbado, Giulini, Maazel, 
Dorati, Ormandy, Klecki, Cluytens 

czy Ro(diestwienski, z orkiestrami klasy 
Filharmoników Berli$skich i Wiede$-
skich.
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Woytowicz, podobnie jak siostra jej 
ulubionego kompozytora, wspania!a &pie- 
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waczka Stanis!awa Korwin-Szymanow-
ska czy te( legenda angielskiej wokali-
styki – Kathleen Ferrier – specjalizowa!a 
si" w repertuarze oratoryjno-kantato-
wym i pie&niarskim. Opanowa!a oko!o 
stu partii solowych w oratoriach. Od-
rzuca!a propozycje wyst"pów na scenie 
operowej, nawet te najbardziej kusz%ce 
i presti(owe, jak na przyk!ad z La Sca-
li, Bayreuth czy Metropolitan Opera. 
Wzi"!a udzia! w zachodnioniemieckiej 
telewizyjnej inscenizacji opery „Dafne” 
Ryszarda Straussa. Na p!ytach nagra!a 
te( ca!% „Halk"” i „Tosk"” oraz fragmenty 
innych oper.

Woytowicz &mia!o si"ga!a po muzyk" 
XX wieku – Berga, Brittena i Szymanow-
skiego. Swoje nowe dzie!a powierzali jej 
czo!owi wspó!cze&ni polscy kompozy-
torzy: Penderecki, Baird, Górecki, Sza-
belski i Meyer. By!a pierwsz% wykonaw-
czyni% partii wokalnej w „III Symfonii 
Pie&ni )a!osnych” Góreckiego i trzy- 
krotnie zarejestrowa!a ten utwór na p!y-
cie. Parti" sopranow% w „Pasji wed!ug 
&w. *ukasza” za&piewa!a 78 razy.

Nienaganne aktorskie „!”, dzi& nieco 
irytuj%ce w nagraniach, wynios!a Stefa-
nia z rodzinnych Kresów.

O swoim repertuarowym wyborze 
mówi!a po latach: „Po&wi"ci!am si" 
muzyce wielkiej, ale skromnej – zawie-
raj%cej wiele odcieni szaro&ci i czerni”.  
Z my&l% o niej uk!ada! repertuar kon- 
certów m.in. Henryk Czy(. Tadeusz Stru-
ga!a u(y! okre&lenia „genialny artyzm”. 
Krenz mówi! o powo!aniu i muzycznym 
idealizmie. Witolda Lutos!awskiego za-
chwyci!a interpretacj% jego „Lacrimosy”. 
Kompozytor wyra(a! podziw dla Woy-
towiczówny za jej wybory jako artystki 
i jako cz!owieka – oba wcielenia Stefanii 
zaprotestowa!y przeciwko polityce w!adz 
komunistycznych w latach 1981-1989. 
Tych lat nie mog!a ju( nadrobi'.
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Od 1958 do &mierci mieszka!a w tzw. 

„Domu z (aglem” – pi"knej, okaza!ej  
kamienicy, zbudowanej w latach 30. 
przy Alei Przyjació! 3 w Warszawie –  

w eleganckim i ekskluzywnym miejs- 
cu, zasiedlonym po wojnie przez pe-
erelowsk% elit" polityczno-intelektual- 
no-artystyczn%. Dzi& jest tam tablica  
pami%tkowa. 

Wyznaj%c przej"t% od swojej maestry 
zasad", (e sztuka wymaga ca!kowite-
go oddania, ograniczy!a (ycie rodzin-
ne. Nie mia!a dzieci, a za m%( wysz!a  
grubo po trzydziestce. Jej wybranek,  
Stanis!aw Lubicz-Rudnicki (1920-96), 
(o!nierz AK z Wile$szczyzny, by! wy- 
bitnym neurochirurgiem, profesorem  
Akademii Medycznej, wzywanym na 
mi"dzynarodowe konsultacje nawet 
do królowej Anglii. Ma!(e$stwo Ste-
fanii to stabilizacja (yciowa, wspó!ist-
nienie duszy artystycznej z naukow%, 

maria( dwóch osób, które osi%gn"!y 
zawodowy sukces. W filmie dokumen-
talnym z 1991 roku pa$stwo Rudniccy 
robi% wra(enie starego dobrego ma!-
(e$stwa, (yj%cego wygodnie, w przy-
tulnych wn"trzach, w&ród pi"knych 
przedmiotów, obs!ugiwanego przez  
oddan% gosposi". Stefania nigdy nie 
skorzysta!a z propozycji sta!ego wyjazdu  
na Zachód, cho' z pewno&ci% by!oby  
to korzystne dla jej kariery; tak, za 
cen" rozpadu rodziny, post%pi!a Teresa  
)ylis-Gara. Jej kontraktami w zachod-
nim &wiecie muzycznym zajmowa!y si" 
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trzy presti(owe agencje impresaryjne, 
a artystka, po ka(dym tournée czy sesji 
nagraniowej, wraca!a do Polski.

Wyst"puj%c na zagranicznych scenach, 
zawsze dba!a o w!%czenie do programu 
jakiego& utworu polskiego. Maj%c do wy-
boru za&piewanie „Erotyków” Tadeusza 
Bairda (nota bene, cyklu pie&ni w!a&nie 
jej dedykowanego) w Londynie i prawy-
konania „War Requiem” Brittena (zast%-
pi!aby poniek%d Galin" Wiszniewsk%, 
dla której Britten pisa! parti" sopranow%)  
w Coventry, wybra!a Bairda.
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„Mi"dzy histeri% a ekstaz%” – tak Ewa 
Szczeci$ska zatytu!owa!a swój tekst- 
-portret zmar!ej &piewaczki („Tygodnik 
Powszechny” z 2005 roku). Osobowo&' 
neurotyczna, sk!onno&' do religijnych 
uniesie$ plus talent artystyczny da!y  
mieszank" niepospolit%. Natomiast +lm 
dokumentalny, zrealizowany przez Tele-
wizj" Polsk% w 1991 roku, nosi! ty- 
tu!: „,piewa' – (y' 
z pasj%. Stefania  
Woytowicz”.

Perfekcjonistka, 
wymaga!a wiele od 
siebie i od innych. 
By!a gotowa zerwa' 
wyst"p w Neapo-
lu, kiedy zauwa(y!a 
b!"dy w tre&ci a+sza 
anonsuj%cego koncert. 
Mawia!a o sobie, (e 
jest kujonem. Pracowa-
!a systematycznie. 
Nie tolerowa!a pro-
wizorki i postawy 
„jako& to b"dzie”. 
„Czasem wystarczy, 
(e zachwyc" si" naj-
mniejsz% fraz% mu-
zyczn% i jej daj" si" 
ponie&'” – wyja&nia!a, 
uznaj%c za oczywiste, 
(e warunkiem „ponie-
sienia” jest posiadanie 
solidnego warsztatu oraz 
&cis!e trzymanie si" kalendarza i zegarka.

Typowy weredyk – mówi!a ludziom 
to, co my&li, bez zastanowienia. Roz-
brajaj%co przyznawa!a, (e nie potra-
+ okie!zna' wybuchowego tempe-
ramentu. Znajomi cenili jednak jej 
szczero&' i poczucie humoru. By!a za-
wsze elegancka, zadbana, aktywna, pe!-
na pomys!ów; prowadzi!a samochód.  
W &rodowisku muzycznym cieszy!a si" 

szacunkiem i zaufaniem. ,wiadczy o tym 
fakt, (e a( przez 15 lat (1977-92) by!a 
prezesem Warszawskiego Towarzystwa 
Muzycznego. W latach stanu wojenne-
go w!%czy!a si" w akcj" niesienia pomo-
cy kolegom w ramach Duszpasterstwa  
,rodowisk Twórczych. Odmówi!a przy-
j"cia nagrody ministra kultury. Zrezy-
gnowa!a z udzia!u w o+cjalnych impre-
zach, natomiast ch"tnie wyst"powa!a  
z akompaniamentem organów w ko&cio-
!achw ma!ych miejscowo&ciach. Dopiero 
w 1990 roku powróci!a na „du(%” scen". 
Z okazji jubileuszu Filharmonii *ódzkiej 
za&piewa!a w kantacie Debussy’ego „Syn 
marnotrawny”. Mia!a wtedy 68 lat, a jej 
g!os znajdowa! si" ju(, niestety, w fazie 
zmierzchu.

By!a gorliw% katoliczk%. Za jeden  
z najwa(niejszych momentów (ycia 
uwa(a!a wyst"p przed Janem Paw!em II 

w letniej rezydencji papieskiej w Cas- 
tel Gandolfo w 1985 roku. Karola Woj- 
ty!" pozna!a jeszcze jako biskupa kra-
kowskiego, w styczniu 1978, kiedy  
za&piewa!a na celebrowanej przez nie-
go mszy za dusz" zabitego przez esbe- 
ków studenta, Staszka Pyjasa. Przysz!y 
papie( zapami"ta! ten jej wyst"p, co  
Stefania uwa(a!a za najwi"ksze wyró(-
nienie.

W ostatnich latach (ycia cz"sto s!u-
cha!a Radia Maryja. W 1988 Duszpa-
sterstwo ,rodowisk Twórczych zorga-
nizowa!o wycieczk" do Ziemi ,wi"tej. 
W jednej grupie pobo(nych turystów 
znalaz!y si" Stefania Woytowicz i Kalina 
J"drusik. 

Zmar!a 31 sierpnia 2005 roku w War-
szawie. Jest pochowana w grobie rodzin-
nym na Pow%zkach (kwatera 155A-3). 

Nie zajmowa!a si" pedago-
gik%, wi"c nie pozostawi!a 

uczniów. Tylko swoje nagrania. Jedno 
by!o jej szczególnie bliskie – koncerto-
wa rejestracja „War Requiem” Brittena 
z Albert Hall z 1969 roku. Woytowicz 
&piewa!a tam u boku Petera Pearsa, pod 
dyrekcj% Carla Marii Giuliniego. Da!a t" 
p!yt" redaktorce radiowej, która przygo-
towywa!a o niej audycj". Powiedzia!a: 
„Jak umr", nadajcie to w radiu”. Pro&ba 
zosta!a spe!niona.   ■
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