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Kariera !piewaka operowego (i w"a!ciwie 

ka#dego, kto zarabia na #ycie !piewaniem) 
jest jak st$panie po kruchym lodzie. %piewak 
wci$# dr#y, #e straci g"os – w wyniku choro-
by, stresu, ci$#y czy cho&by drako'skiej die-
ty odchudzaj$cej. %piewak mo#e zniszczy& 
g"os, wykonuj$c nieodpowiedni repertuar. 
Mo#e nie otrzymywa& propozycji wyst(pów 
w najlepszych dla siebie latach. Mo#e stan$& 
przed konieczno!ci$ odrzucenia anga#u, 
który otworzy"by drog( na presti#owe sceny. 
A je!li nawet !piewak nieprzerwanie ma sto-
sowne propozycje i wyst(puje z sukcesem, co 
po nim zostaje? P"yty, nagrania radiowe – ale 
przecie# dorobek fonogra)czny maj$ tylko 
nieliczni. Publikacje prasowe, ksi$#ki, foto-
gra)e? Wydawa"oby si(, #e to oczywiste !la-
dy kariery, zw"aszcza najs"ynniejszych. Jakie# 
wi(c by"o nasze zdziwienie, kiedy w trakcie 
zbierania materia"ów do artyku"u o jednej 
z najznakomitszych polskich !piewaczek  
II po"owy XX wieku, Stefanii Wojtowicz, ze 
!wiec$ szukali!my fotogra)i, która nadawa-
"aby si( do reprodukcji; jedyna monogra)a 
ksi$#kowa, o obj(to!ci broszurki, pochodzi"a 
z 1961 roku, a i wybór tre!ciwych tekstów 
prasowych by" mizerny. Co zostaje po !pie-
waku, je!li rodzina i przyjaciele nie przecho-
waj$ pami(ci o nim?

Postanowili!my zadba& o dobre imi( pew-
nej artystki operowej i uratowa& od zapo-
mnienia wszystko, co si( da, z jej spu!cizny. 
W ostatniej chwili i cudownym zrz$dzeniem 
losu…
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Andrzej zapami(ta" z zamierzch"ego dzie-
ci'stwa wuja – Zbigniewa Piekutowskiego, 
m(#a siostry matki, który sko'czy" wydzia" 
wokalny szko"y muzycznej przy Bednarskiej 
w Warszawie (nota bene wiele lat pó*niej sam 
pobiera" nauki na tym#e wydziale, a niedaw-
no absolwentem „Bednarskiej” zosta" nasz 
syn). Po dyplomie wuj zacz$" !piewa& w chó-
rze sto"ecznego Teatru Wielkiego; pó*niej 
przeniós" si( do Operetki. Nie wykazywa" 
parcia na karier( solow$. Przekaz rodzinny 
g"osi": „uciek" z chórzystk$ z Operetki”. Roz-
wiód" si(, wyjecha" z Warszawy i s"uch po 
nim zagin$".

Andrzej przypomnia" sobie o wuju w la- 
tach 90. XX wieku, kiedy sam zacz$" zawo-

dowo !piewa&. Próbowa" reaktywowa& ze-
rwane wi(zy powinowactwa. Wychodz$c  
z za"o#enia, #e wuj mieszka w jednym  
z miast, w których jest teatr muzyczny, wer-
towa" ksi$#ki telefoniczne Poznania, +odzi, 
Gda'ska itd. Bezskutecznie. Z czasem za-
prz$g" do poszukiwa' Internet. Bez rezul-
tatu. A# do lipca ubieg"ego roku, kiedy po 
wpisaniu w przegl$darce has"a „Zbigniew 
Piekutowski” pojawi" si( link prowadz$cy 
do forum Modelarni w Nowym Tomy!lu. 
Modelarnia? To mia"o sens. Pasj$ wuja by"o 
konstruowanie misternych modeli statków  
i samolotów. Ale sk$d ten Nowy Tomy!l, 
wielkopolskie miasteczko, w którym nie ma 
sceny operowej czy operetkowej?

Na forum wypowiadali si( wychowanko-
wie modelarni w Nowotomyskim O!rodku 
Kultury, tworz$cy swoje modele pod opiek$ 
Zbigniewa Piekutowskiego. Z ich g"osów wy-

nika"o, #e nie #yje od kilku lat. Do dyskusji 
w"$czy"a si( te# autorka artyku"u opubliko-
wanego niedawno w lokalnym kwartalniku 
– „Przegl$dzie Nowotomyskim”. Otó# osoba 
ta przeprowadzi"a wywiad z wdow$ po in-
struktorze modelarni, „nasz$ diw$ operow$”, 
jak j$ okre!li"a. To musia" by& dobry trop. 

Znale*li!my w Internecie spis tre!ci rze-
czonego numeru periodyku i namiary na 
dziennikark(, nota bene nowotomysk$ bi-
bliotekark( i aktork( miejscowego teatru 
amatorskiego. Pani Sylwia Kupiec przes"a"a 
nam tekst wywiadu – bagatela, 20 stron znor-
malizowanych plus kilka zeskanowanych 

zdj(&. Ju# lead artyku"u wywo"a" #ywsze bicie 
serca. Okaza"o si(, #e bohaterka wywiadu, 
Irena Jurkiewicz-Piekutowska, by"a uczenni-
c$ Stani Zawadzkiej, natomiast Andrzej jest 
ostatnim uczniem legendarnej !piewaczki  
i pedagog !piewu. Zadzwonili!my do pani 
Ireny, aby porozmawia& nie tylko o jej zmar-
"ym m(#u, lecz tak#e o jej pasjonuj$cym 
#yciu i karierze. Pojechali!my do Nowego 
Tomy!la. Szkoda, #e przez splot pó"prawd  
i okoliczno!ci nie mogli!my wcze!niej do-
trze& do wuja i jego #ony – !wietnej artystki.
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Irena Jurkiewicz (wyst(powa"a pod na-

zwiskiem panie'skim) jest córk$ zawodo-
wego muzyka, potra)$cego gra& na kilku 
instrumentach, a pracuj$cego w rozmaitych 
orkiestrach tanecznych. Jej brat, Andrzej 
Jurkiewicz, zosta" dyrygentem. Prowadzi" 
orkiestry w Polsce i USA. Urodzona w Toru-
niu (1932), dzieci'stwo sp(dzi"a w Warsza-
wie. Po Powstaniu Warszawskim i wygnaniu  
z miasta ludno!ci cywilnej, rodzina dotar-
"a a# do Wiednia. Tam przez trzy lata Irena 
chodzi"a do niemieckoj(zycznej szko"y. Jur-
kiewiczowie zdecydowali si( powróci& do 
Polski, ale nie do Warszawy, lecz do krew-
nych na Wybrze#u. Irena posz"a do Pa'stwo-
wego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. 
Poniewa# od dziecka wykazywa"a równie# 
zdolno!ci muzyczne, gra"a na fortepianie 
i !piewa"a, w po"owie lat 50. spróbowa"a si" 
jako piosenkarka na scenach Trójmiasta. 
Chwalili j$ Zbigniew Cybulski i Bogus"aw 
Kobiela – wówczas zwi$zani z #yciem kul-
turalnym Wybrze#a. Decyduj$ca okaza"a si( 
opinia pianistki, Haliny Czerny-Stefa'skiej, 
która przypadkowo us"ysza"a roz!piewuj$c$ 
si( dziewczyn( i zach(ci"a do szkolenia g"osu 
w kierunku !piewu operowego. Dodatko-
wym argumentem za zamian$ szko"y pla-
stycznej na muzyczn$ by" fakt, #e Irena, jako 
osoba niezamo#na, mia"a wielki problem  
z kupowaniem niezb(dnych przyborów – farb, 
p(dzli, p"ócien etc. Irena Jurkiewicz zosta"a 
przyj(ta do klasy !piewu profesor Anny Bo-
rey w Pa'stwowej %redniej Szkole Muzycznej  
w Gda'sku-Wrzeszczu. Nauk( kontynu-
owa"a w Warszawie u s"yn$cej z surowo!ci  
i #elaznych zasad profesor Stani Zawadzkiej  
w Pa'stwowej Szkole Muzycznej przy ul. Pro-
fesorskiej. Za bardzo dobre oceny dosta"a sty-
pendium Ministra Kultury i Sztuki. 
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U progu kariery zawodowej
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Jedn$ z najwybitniejszych uczennic Za-
wadzkiej by"a Stefania Woytowicz. W 1961 
roku, kiedy Jurkiewicz !piewa"a swój recital 
dyplomowy, Woytowicz, wówczas ju# artyst-
ka ceniona w Europie, przysz"a na jej wyst(p 
i podarowa"a ksi$#k( z dedykacj$: „Z #ycze-
niami wytrwa"ej pracy i osi$gni(cia wielu 
sukcesów artystycznych, dla których warto 

i trzeba wszystko po!wi(ci&”. Woytowicz, 
podobnie jak maestra Zawadzka, uwa#a"a, 
#e jedyn$ mi"o!ci$ !piewaczki powinna by& 
muzyka. A z tym Irena Jurkiewicz nigdy nie 
chcia"a si( zgodzi&.
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Karier( zawodow$ zacz("a od warszaw-

skiej Operetki jako skromna chórzystka,  
rych"o jednak zauwa#ono jej pi(kny, gi(tki 
g"os i niepospolit$ "atwo!& uczenia si(. Za-
cz(to #artobliwie mawia&, #e Irena ledwie 
spojrzy na ok"adk( nut, a ju# wszystko umie 
na pami(&. Powierzano jej drugoplanowe 

role solowe, na przyk"ad w „Ptaszniku z Ty-
rolu” Zellera. Po trzech sezonach sp(dzo-
nych na operetkowych deskach, Jurkiewicz 
zdecydowa"a si( dokona& rewolucyjnej 
zmiany; i w #yciu zawodowym, i prywat-
nym. Wysz"a za m$# za koleg( z teatru, 
Zbigniewa Piekutowskiego, i pojecha"a na 
przes"uchania do organizowanego w"a!nie 

zespo"u Teatru Wielkiego w +odzi. I cho-
cia# przyj(to ju# tam wystarczaj$c$ liczb( 
solowych sopranów (cho&by takie s"awy, 
jak Del)na Ambroziak czy Teresa May- 
-Czy#owska), dyrygent Zygmunt Latoszew-
ski zgodzi" si( pos"ucha& !piewu kandy-
datki. Wypad"a tak dobrze, #e natychmiast 
dosta"a anga#. Wujowi Zbigniewowi nato-
miast, oprócz etatu chórzysty, powierzono 
odpowiedzialn$ funkcj( inspektora chóru 
m(skiego. +ód* sta"a si( domem Pieku-
towskich a# do pocz$tku lat 80. Stworzyli 
tu prawdziw$ rodzin(. Poniewa# Irena nie 
mog"a mie& dzieci, wraz z m(#em adopto-

wali pi(cioletni$ dziewczynk( specjalnej 
troski.

Na scenie "ódzkiego Teatru Wielkiego Jur-
kiewicz odnios"a najwi(ksze sukcesy wokal-
no-aktorskie. Jej ciep"y, s"oneczny, ruchliwy 
g"os, nienaganna dykcja i perfekcja intonacji 
najlepiej sprawdza"y si( w repertuarze lirycz-
nym i koloraturowym. Hanna ze „Strasz-
nego dworu” i Zo)a z „Halki” Moniuszki, 
Konstancja z „Uprowadzenia z seraju” i Fior-
diligi z „Cosi fan tutte” Mozarta, Rosalinda 
w „Zem!cie nietoperza” Johanna Straussa, 
Micaëla w „Carmen” Bizeta to tylko niektóre 
popisowe role Ireny. Wizytówk$ jej !piewa-
czych mo#liwo!ci by"a partia Królowej Nocy  
w „Czarodziejskim ,ecie” Mozarta. Wykony-
wa"a j$ z powodzeniem równie# na scenach 
niemieckich (m.in. Magdeburg, Halle).

Z humorem wspomina po latach dole  
i niedole #ycia operowego w epoce PRL-u. 
Za kulisami, w przerwach mi(dzy wyj!ciami 
na scen(, grywa"a z kolegami w bryd#a.

Nie marzy"a o rzekomo najpi(kniejszej dla 
ludzi teatru !mierci – na scenie. Nie chcia"a 
si( kurczowo trzyma& kariery i !piewa& tak 
d"ugo, jak si( da. Odesz"a na emerytur( zaraz 
po osi$gni(ciu minimalnego dla wokalistów 
wieku, czyli po dwudziestu latach pracy.  
O po#egnaniu z teatrem tak mówi"a w roz-
mowie z Sylwi$ Kupiec: „(…) moje zdrowie 
zacz("o szwankowa&. Zacz("am przybiera& 
na wadze, kostiumy przesta"y mi pasowa&… 

G"os amantki, a )gura… niestety. Przecie# 
teatr to nie jest instytucja charytatywna…”. 
Wuj Zbyszek te# zamkn$" „wokalny” roz-
dzia" biogra)i. I oto dwoje by"ych !piewa-
ków, na progu pi(&dziesi$tki, stan("o wobec 
problemu, jak sp(dzi& reszt( #ycia.  
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Okaza"o si(, #e od dawna przygotowy-

wali si( do tej chwili. Uk"adali scenariusz 
na jesie' #ycia. Oboje nie lubili +odzi, która 
w czasach PRL-u by"a brzydkim, ponurym 
miastem. Chcieli si( przeprowadzi& do jakie-
go! niewielkiego, zadbanego, gospodarnego 
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miasteczka w Wielkopolsce; gdzie! nieda-
leko lasów i jezior. Chcieli uprawia& w"asn$ 
dzia"k( rekreacyjn$, hodowa& kwiaty na 
balkonie, opiekowa& si( zwierz(tami. Chcieli 
rozwija& swoje zainteresowania, spotyka& si( 
z przyjació"mi i, póki wystarczy si", pracowa&  
z po#ytkiem dla siebie i lokalnej spo"ecz-
no!ci. Wszystkie te plany uda"o si( im zre-
alizowa&.

Zamienili "ódzkie mieszkanie na rów-
norz(dne w Nowym Tomy!lu, pó" godzi-
ny jazdy poci$giem za Poznaniem. Wuj 
Zbyszek zosta" kierownikiem pracowni 
modelarskiej w lokalnym o!rodku kultury.  
Z podopiecznymi nie tylko budowa" mode-
le, które zdobywa"y nagrody na ogólnopol-
skich konkursach, lecz je*dzi" na koncerty 
i wystawy. Pani Irena te# odkry"a w sobie 
pasj( pedagogiczn$. W o!rodku kultury 
prowadzi"a m"odzie#owy zespó" wokalny,  
a tak#e zaj(cia plastyczne. Wróci"a do ma-
lowania. Uczestniczy"a w plenerach i wysta-
wach. Organizowa"a spotkania s"owno-mu-
zyczne z mieszka'cami. Z sukcesem bra"a 
udzia" w konkursach bryd#a sportowego  

i w konkursach na kompozycje kwiatowe. 
Nawi$za"a wspó"prac( z grup$ kabareto-
w$ „Kapela zza Winkla” – stworzy"a tam 
satyryczn$ posta& Balbiny Pisuardessy. Pi-
sa"a teksty piosenek i skecze, projektowa"a 
kostiumy. Irena Jurkiewicz wyja!nia, sk$d 
bra"a t( niespo#yt$ energi( i pomys"owo!&: 
„Mog"am co! z siebie da&. Bo ja w #yciu od 
ludzi bardzo du#o otrzyma"am”.

Wuj Zbyszek zmar" w 1999 roku. Zm(-
czona opiek$ nad chorym m(#em, coraz 
bardziej podupadaj$ca na zdrowiu artystka 
radykalnie ograniczy"a aktywno!&, ale zain-
teresowania muzyk$ nigdy nie straci"a. S"u-
cha II Programu Polskiego Radia. Czasem 
zabiera g"os na antenie w czasie audycji na 
#ywo. Jej nowym hobby s$ audiobooki.

Irena Jurkiewicz-Piekutowska zastana-
wia"a si(, w jaki sposób upami(tni& w"asne 
dokonania artystyczne; jak ocali& pami(&  
o m(#u. W wywiadzie-rzece przeprowa-
dzonym przez Sylwi( Kupiec !piewaczka 
barwnie opisa"a atmosfer( pracy w teatrze na 
scenie i za kulisami. Z sympati$ i serdeczno-
!ci$ scharakteryzowa"a kolegów muzyków.  
W rozmowach z nami i w listach doda"a wiele 
szczegó"ów. Powierzy"a nam kilka roboczych 
nagra' z przedstawie' (d*wi(k bardzo s"abej 

jako!ci) i cz(!& innych archiwaliów. My prze-
kazali!my jedyne istniej$ce nagranie solowe 
wuja Zbyszka – zapis z dawnego szkolnego 
egzaminu.

Opracowali!my biogram Ireny Jurkiewicz 
w Wikipedii, za! na YouTube zamie!cili!my 
teledyski zmontowane z nagra' i fotogra)i 
pani Ireny i wuja Zbyszka. Co mo#emy jesz-
cze zrobi&? Niech#e ten tekst b(dzie naszym 
ma"ym ho"dem dla wszystkich pi(knych g"o-
sów z przesz"o!ci.

Spieszmy si( s"ucha& !piewaków. Tak szyb-
ko milkn$.  ■
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