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„To, że się urodziliśmy w jakimś miejscu i czasie,
nie zależy od nas.
Od nas samych jednak zależy,
czy czas nam dany
wypełnimy twórczym działaniem
i pasją nadającą życiu sens,
czy też pozwolimy mu upływać niepostrzeżenie
jak wodom wielkiej rzeki...
Moją pasją zawsze był i wciąż jest TEATR.”

Barbara Kallistowa

WSTĘP
Czasami los rzuca ludzi do wielkich miast, a czasami do małych miasteczek takich jak
Olkusz. Mijają dni, miesiące, potem lata... – człowiek zakorzenia się coraz bardziej. Praca
zawodowa, rodzina, przyjaciele, zainteresowania... – życiowa układanka staje się powoli
kompletna. Osobiste radości i smutki, a czasami nawet dramaty, dopełniają kolorystyki
obrazu.
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Niespodziewanie młodość przechodzi w dojrzałość, a za chwilę jest już starość...
Rzeczywistość zmienia się równie szybko i niepostrzeżenie. I mimo że wciąż jeszcze żyją
w pobliżu zaprzyjaźnieni ludzie, stawiamy sobie pytanie: - Czy to moje miasto, czy może już
nie? Tadeusz Kotarbiński powiedział: „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią
teraźniejszości”. Być może dlatego niektórzy tak chętnie wracają się do przeszłości. Te
powroty są także wyrazem naturalnego pragnienia, by „ocalić od zapomnienia...”
Takie pragnienie motywuje panią Barbarę Kallistową do snucia różnorodnych refleksji
i wspomnień z przeszłości. I choć jest w nich zawarta perspektywa czasu, to pojawiają się one
na zasadzie różnych asocjacji i subiektywnej siły przeżytych doznań. Dlatego o pewnych
rzeczach mówi dużo i z ochotą, a inne wspomina mimochodem. Z pewnością pragnie „ocalić
od zapomnienia” nazwiska koleżanek i kolegów, z którymi łączyły ją wspólne przeżycia,
zainteresowania i praca. Chętnie opowiada o swojej młodości, wypełnionej latami wojennymi
oraz studiami pod kierunkiem wspaniałego profesora Stefana Szumana. Ożywia obraz starego
Olkusza i szkoły handlowej, do której zawitała jako młoda, pełna energii nauczycielka. Po
podjęciu pracy i założeniu rodziny szybko zakorzeniła się w Olkuszu. W krajobrazie jej
wspomnień pojawiają się więc dyrektorzy olkuskiej szkoły, koleżanki i koledzy, dawni
uczniowie, przeżywający na nowo swoje sukcesy i problemy. Pani Barbara Kallistowa, która
obchodziła niedawno dziewięćdziesiąte urodziny, dzieli się uwagami na temat stworzonych
pod swoim kierunkiem programów artystycznych, bardzo wysoko ocenianych na
różnorodnych przeglądach i konkursach. Większość tytułów montaży zanotowała dawno
temu na luźnych kartkach, zachowując porządek chronologiczny. We wszystkich
przygotowanych przez nią inscenizacjach zawarte są uniwersalne wartości, w duchu których
polska szkoła zawsze starała się wychowywać młodzież. Warto utrwalić ich tytuły, by ocalić
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od zapomnienia dorobek tego znakomitego nauczyciela starszego pokolenia i nazwiska
uczniów, odnoszących sukcesy w latach, kiedy nie istniały media cyfrowe.
Przede wszystkim warto jednak przybliżyć sylwetkę pani Barbary Kallistowej, nauczyciela
z pasją i godnego szacunku człowieka. I warto też zapisać nazwiska ludzi, którzy żyją w jej
pamięci, a którzy pomagali jej tworzyć szkolną kulturę teatralną w naszym regionie.
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I. SYLWETKA BIOGRAFICZNA BARBARY
KALLISTOWEJ
Mgr Barbara Kallistowa, z domu Kmita, to znakomity nauczyciel języka polskiego, wybitny
kreator szkolnego ruchu teatralnego w szkołach, prowadzonych przez Centralę Rolniczych
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie oraz w środowisku szkół średnich
województwa małopolskiego i śląskiego. Została nagrodzona najwyższymi odznaczeniami
resortowymi i państwowymi za pracę zawodową, wkład w rozwój kultury oraz wybitne
osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim.
Urodziła się 26 listopada 1924 r. w Słomnikach, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jej
ojciec – Józef Kmita był legionistą Piłsudskiego, komendantem Związku Strzeleckiego
w Miechowie i więźniem Sybiru. Matka – Zofia zajmowała się domem. W czasie okupacji
Barbara Kmita uczęszczała na tajne komplety. Maturę zdała po zakończeniu działań
wojennych w Krakowie. Studiowała wychowanie estetyczne w Wyższej

Szkole

Pedagogicznej w Krakowie i filologię polską na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego, gdzie w 1948 r. uzyskała tytuł magistra. Duży wpływ na rozwój jej
zainteresowań artystycznych i ukształtowanie sylwetki pedagogicznej wywarł wybitny
profesor Stefan Szuman.
Po ukończeniu studiów pierwsze doświadczenia w zawodzie nauczyciela zdobywała
w Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera w Zakopanem, w którym pracowała
w roku szkolnym 1950/51. Jednak z powodów zdrowotnych zmuszona była opuścić
Zakopane i szkołę, w której odniosła znaczące sukcesy artystyczne. Podjęła pracę w Wydziale
Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z którego odeszła do innych
obowiązków w 1953 roku.

Życiowym powołaniem Barbary Kallistowej było bowiem nauczycielstwo. W 1954 roku
przybyła do Olkusza, by pracować w Technikum Mechanicznym jako nauczyciel języka
polskiego. Jednak już od roku 1955 aż do przejścia na emeryturę w r. 1980 oraz pracy
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w niepełnym wymiarze godzin do roku 1988 związała się z olkuską szkołą ekonomiczną,
która kilka razy w swojej historii zmieniała nazwę. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu
jednostką przez kolejnych dyrektorów: mgr Tomasza Majewskiego (w latach 1952 - 1969),
a następnie mgr Zygmunta Szlęzaka (w latach 1970 - 1991) placówka ta przeżywała okres
dynamicznego rozwoju. Do jej rozkwitu przyczyniła się także Barbara Kallistowa, wnosząc
olbrzymi wkład w budowanie szkoły o wysokim poziomie kształcenia humanistycznego
i jednocześnie kształtującej zamiłowania artystyczne uczniów.
Barbara Kallistowa znacząco wpłynęła na rozwój życia kulturalnego w Olkuszu nie tylko jako
nauczyciel i animator kultury, ale także jako radna i przewodnicząca Komisji Oświaty
i Kultury Powiatowej Rady Narodowej, pełniąca tę funkcję przez 20 lat swojego życia.
Dowodem uznania dla jej pracy nauczycielskiej są liczne odznaczenia, nagrody i dyplomy,
które systematycznie otrzymywała przez cały okres swojej aktywności zawodowej.
Najważniejsze z nich to:
ODZNACZENIA
● Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1982)
● Medal Ministra Kultury (1982)
● Złota Odznaka ZNP (1981)
● Medal Komisji Edukacji Narodowej (1979)
● Odznaka XXX-Lecia Pałacu Młodzieży (1979)
● Złota Odznaka Zasłużony dla Ziemi Katowickiej (1976)
● Złoty Krzyż Zasługi (1975)
● Srebrny Krzyż Zasługi (1971)
● Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1971)
● Brązowy Krzyż Zasługi (1968)
● Złota Odznaka Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej (1970)
● Odznaka Tysiąclecia (1967)
● Medal 1000-Lecia Państwa Polskiego (1963)
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NAGRODY
● Ministra Oświaty i Wychowania I stopnia (1979)
● Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia (1973)
DYPLOMY
● Ministra Kultury za szerzenie piękna języka ojczystego i upowszechnianie teatru
(1971)
Po przejściu na emeryturę przez kilka lat angażowała się społecznie w pracę z uczniami
swojej macierzystej szkoły oraz w rozliczne przedsięwzięcia w mieście, mające na celu
rozbudzanie zainteresowań humanistycznych i artystycznych młodzieży oraz rozwój
kulturowy człowieka.
Należała do grupy miłośników poezji, która wsparła powstanie i działalność Olkuskiego
Klubu Literackiego. Zawsze chętnie współpracowała z jego patronami: honorową obywatelką
Olkusza, działaczką społeczną i cenioną poetką – Janiną Majewską oraz kierującą olkuskim
Domem Kultury – Haliną Świerczek. Brała udział w opracowaniu jubileuszowych tomików,
prezentujących dorobek artystyczny Klubu. A były to:
● „Próby” 1982 – 1992, tomik wydany z okazji 10-lecia (1993)
● „Kontynuacje”, tomik wydany z okazji 15-lecia (1997)
● „Fascynacje”, tomik wydany z okazji 20-lecia (2003)
Wielokrotnie była w jury różnych konkursów artystycznych, poetyckich i teatralnych,
odbywających się w Miejskim Domu Kultury w Olkuszu. Szczególnie ceni sobie udział
w pracach jury znanego konkursu literackiego „O Gmerk Olkuski”, którego pierwsza edycja
miała miejsce w roku 1997. Pokłosiem tego konkursu są tomiki poetyckie przez nią
redagowane lub współredagowane. Tomiki prezentują twórczość laureatów i uczestników
konkursu.
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Promowała poezję znanych i cenionych dziś twórców olkuskich, organizując niezapomniane
wieczornice poetyckie (np. Wieczór poetycki Anny Piątek w Dworku Machnickich).
Od 2002 r. aż do marca 2015 r. pełniła funkcję Honorowego Prezesa Oddziału Okręgowego
Towarzystwa Kultury Teatralnej w Olkuszu. To zaszczytne wyróżnienie jest efektem jej
związku z Towarzystwem od początku jego istnienia. Barbara Kallistowa była jedną
z pierwszych osób, którym Krajowy Zjazd Delegatów nadał tytuł Honorowego Członka TKT
(Legitymacja nr 194, Białystok, 17.10.1987).
Wspierała wszystkie inicjatywy podejmowane przez Towarzystwo. Przewodniczyła jury
pierwszych czterech edycji Małopolskiego Konkursu na Recenzję Teatralną dla Młodzieży,
organizowanego przez Okręgowy Oddział TKT w Olkuszu od 2002 r. Uczestniczyła
w galowych podsumowaniach Akcji „Bliżej Teatru” oraz Małopolskiego Konkursu na
Recenzję Teatralną i Małopolskiego Turnieju Teatralnego. Zawsze chętnie dzieliła się
z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami. Zasługi Barbary Kallistowej docenił Zarząd
Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Olkuszu, honorując ją w 2010 r.
Statuetką Teatralną.
W 2012 r. Barbara Kallistowa otrzymała z rąk Burmistrza Olkusza zaszczytną Nagrodę
„Cordis Nobilis” za bezinteresowną działalność na rzecz dobra innych w kategorii OSOBA .
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II. DAWNE CZASY, DAWNA SZKOŁA I LUDZIE
NIEZWYKLI...
- w świetle wspomnień pani Barbary Kallistowej.
Wspomnienia to wiele uczuć zamkniętych w pamięci.

Koniec II wojny światowej powitała panna Barbara Kmitówna z wielką radością. Pomyślnie
zdana w 1945 r. matura otwarła jej drzwi do studiów na różnych kierunkach. Początkowo
myślała o architekturze, ale ostatecznie zdecydowała się na filologię polską i wychowanie
estetyczne. Na jej decyzję duży wpływ wywarł profesor Stefan Szuman – uczony, lekarz,
psycholog i artysta w jednej osobie. Był on rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Krakowie i jednocześnie wykładowcą na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Odtąd studia o kierunku filologia polska na Uniwersytecie Jagiellońskim
połączyła z wrodzoną potrzebą realizowania się poprzez teatr, który kochała z roku na rok
coraz bardziej. Uwielbiała warsztaty teatralne z podziwianym przez studentów profesorem
Szumanem. I trudno się dziwić, bo zajęcia odbywały się przykładowo w Lasku Wolskim, do
którego grupa szła po to, by np. tworzyć spektakl dell' arte. Ileż inwencji musiał wykazać
adept wychowania estetycznego, który otrzymał od profesora zadanie zagrania żuczka
w opałach! Na to wspomnienie uśmiech pojawia się na twarzy narratorki. I zaraz z przekorą
dodaje: -Ale myśmy też rewanżowali mu się różnymi pomysłami. Musiał na przykład
cierpliwie rozwiązywać zagadki w stylu: - Kto to jest: „mały, lecz duży i fajeczkę kurzy”, choć
doskonale wiedział, że to o niego chodzi.
Powojenny Kraków, w którym studiowała Basia Kmitówna, był stolicą polskiego życia
intelektualnego i kulturalnego, ponieważ zniszczona przez Niemców Warszawa przez wiele
lat zmierzała się z problemem odbudowy. Basia dobrze czuła się w atmosferze Krakowa.
Fascynowała ją, jak i wielu jej rówieśników, liryka Gałczyńskiego. Z rozrzewnieniem
wspomina spotkania z poetą, jeżdżącym po ulicach Krakowa „zaczarowaną dorożką”.
Z powodzeniem zaliczała kolejne egzaminy i ochoczo zasiadała na widowni miejskich
teatrów. Bywała często w Teatrze Rapsodycznym, w którym podczas wojny grywał Karol
Wojtyła – przyszły papież Jan Paweł II. Ze szczególnym sentymentem wspomina spektakl
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w Starym Teatrze pt. „Romans z wodewilu” w reżyserii Władysława Krzemińskiego.
Premiera tej sztuki odbyła się 31 grudnia 1948 r. Oglądała też wiele innych premier
wybornych spektakli (wejściówki na tzw. „jaskółki” załatwiał nieodpłatnie swoim studentom,
nazywanym przez innych „szumaniętami”, sam profesor Szuman). Podziwiała aktorów,
zachwycała się wspaniałymi reżyserami. Zastanawiała się, czy sama mogłaby być
instruktorem teatralnym. Upewniła się co do tego podczas ogólnopolskiego kursu teatralnego
w Lęborku, na który wybrano kilkanaście osób z całej Polski. Byli na nim, oprócz profesora
Szumana, także wykładowcy z Warszawy. Na kursie realizowano m. in. projekt, naświetlający
młodym adeptom teatru sztukę takiego operowania światłem, by przy pomocy koloru osiągać
różne efekty. Były montaże, recytacje, improwizacje... Ten kurs dużo jej dał. Po jego
ukończeniu otrzymała zaświadczenie, że jest instruktorem teatralnym i posiada uprawnienia
do prowadzenia zespołu. Po uzyskaniu w 1948 r. tytułu magistra filologii polskiej poczuła się
bardzo dobrze przygotowana do pracy z młodzieżą. Była przekonana, że najlepsze
możliwości do twórczej samorealizacji znajdzie w szkole.
Swoją pierwszą pracę rozpoczęła w roku szkolnym 1950/51 w Liceum Ogólnokształcącym
im. Oswalda Balzera w Zakopanem. Był to jednocześnie rok wprowadzenia przez władzę do
kultury, sztuki i oświaty nowego nurtu – socrealizmu, który dominował w Polsce aż do
1955 r. Szczególnie mocno zapadła w pamięć pani Kallistowej konferencja sierpniowa
w 1949 r., na której poinformowano o zmianach w lekturach szkolnych z języka polskiego.
Wyrzucono z programu powieści Henryka Sienkiewicza, a nakazano omówić przykładowo
powieść Janiny Broniewskiej „O człowieku, który się kulom nie kłaniał” (Wydanie I 1948 r.).
Na lekcjach musiała z obowiązku czytać uczniom, co sądzi prezydent Bolesław Bierut na
temat powstania warszawskiego. Pamięta, jak pewna dziewczynka wstała z płaczem i łkając
powiedziała: -To jest nieprawda! Mój tatuś i bracia zginęli w tym powstaniu! - Pani
Kallistowa sądziła podobnie jak uczennica, ale nie mogła wyrazić swojej opinii wprost,
ponieważ w klasie byli różni uczniowie... Cieszyła się, że pracuje z inteligentną młodzieżą,
która doskonale odczytuje to, co niewypowiedziane między kolejnymi zdaniami i nie zgadza
się z oficjalną propagandą. Z drugiej strony współczuła wicedyrektorce, która wstawała rano
najwcześniej ze wszystkich, by przed rozpoczęciem lekcji zdążyć zetrzeć antypaństwowe
napisy na płocie, domalowaną Stalinowi na portrecie brodę czy Leninowi fajkę. Barbara
Kallistowa jako nauczycielka odwodziła uczniów od „głupich żartów”, gdyż mogły one
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spowodować przykre skutki dla całej społeczności szkolnej, zarówno uczniów, jak i grona
pedagogicznego. Wielką radość sprawiała jej natomiast praca z uzdolnionymi artystycznie
uczniami Liceum. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Przygotowani przez nią
podopieczni zajęli pierwsze miejsca w konkursie recytatorskim w Krakowie. Jednak ze
względów zdrowotnych (choroba tarczycy) zmuszona była opuścić stolicę Tatr. Z żalem
żegnała Podhale, ale miała takie usposobienie, że z optymizmem patrzyła w przyszłość. I było
to trafne wyczucie sytuacji...
Do Olkusza zawitała jako młoda mężatka w roku 1954, by tu zamieszkać i podjąć pracę
w Technikum Mechanicznym. W mieście spotkała wielu ludzi charakteryzujących się pasją
działania. Nawiązała przyjaźń z poetką i zarazem wielką miłośniczką Olkusza - Janiną
Majewską, poznała rozkochanego w zabytkach Olkusza i wytrwale działającego później na
rzecz ich rekonstrukcji - Mieczysława Karwińskiego, dyrektorkę Domu Kultury - Olgę
Kurzejową, pasjonata teatru – Jana Stachurskiego, który był dawnym kolegą szkolnym jej
męża – Józefa, oraz wiele innych osób. Poczuła, że jest wśród pokrewnych dusz.
W 1955 r. związała się na całe swoje życie zawodowe ze szkołą ekonomiczną, którą zarządzał
od 1952 r. mgr Tomasz Majewski. Szkoła mieściła się w niedużym, starym budynku. Warunki
do zajęć były niełatwe, ale za to ochota do pracy duża. Próby z zespołem artystycznym
odbywały się w salach klasowych po lekcjach, a czasami w nowo otwartym Domu Kultury
przy ul. Gęsiej, którym od 1954 r. kierowała właśnie Olga Kurzejowa. Barbara Kallistowa
miała mnóstwo planów i nie bała się coraz to nowych wyzwań. Młody, ambitny dyrektor
„Ekonomika” i fantastyczne grono, spragnione sukcesów, motywowały ją do pracy. Kiedy
pojawiły się dzieci, zastanawiała się, czy nie powinna, przynajmniej na jakiś czas,
zrezygnować z uczenia. I wtedy pomógł jej rozstrzygnąć ten dylemat brat męża, Wacław,
mówiąc: -Nigdy nie rezygnuj, Basiu, ze swoich pasji. - Państwo Kallistowie skorzystali
z pomocy mamy Basi i cioci Grzegorzewskiej, a ponadto zatrudnili nianię. Młoda
nauczycielka zaczęła godzić obowiązki mamy z ambicjami zawodowymi i teatralnymi.
Jej pasją był teatr poezji, toteż wiele uwagi poświęcała tworzeniu Zespołu Estradowego.
Wkładała w tę pracę wiele serca, bo pragnęła stworzyć zespół z prawdziwego zdarzenia.
Nowo powstały Zespół składał się z podzespołów: recytatorskiego, tanecznego i wokalnego.
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Liczył prawie 50 osób, a jego skład ciągle się zmieniał w związku z opuszczaniem szkoły
przez kolejne roczniki absolwentów. (Najważniejsze nazwiska członków Zespołu z różnych
lat ujęte są w Rozdziale III niniejszego opracowania). Kierując Zespołem Estradowym, pani
Kallistowa szczególnie wyczulona była na wartość słowa, bardzo też dbała o harmonijne
zespolenie

muzyki,

śpiewu,

ruchu

tanecznego

i

elementów

plastycznych

w przygotowywanym programie. Jako swoich bliskich współpracowników wymienia
Stanisławę Święs, Jerzego Kubiczka, Henryka Sławca, Bożenę Dębską, a od lat 70-tych także
Marię Kaplitową. Wspomina, że ze Stasią zetknęła jeszcze wtedy, gdy pracowała
w Krakowie. Stasia była bowiem instruktorem tańca regionalnego w tym mieście. Pani
Kallistowa bardzo się ucieszyła, kiedy zobaczyła ją przypadkowo w Olkuszu przed Szkołą
Podstawową nr 4 na ul. F. Nullo. Okazało się, że Stanisława Święs dostała w niej etat
nauczyciela

wychowania

fizycznego.

Zgodziła

się

jednak

na

dodatkową

pracę

w „Ekonomiku”, gdyż miała tu duże możliwości do twórczej samorealizacji. Odtąd
odpowiadała ona za tańce w programach artystycznych Barbary Kallistowej. -Była doskonałą
instruktorką i choreografem- mówi pani Kallistowa, oceniając jej pracę - I dodaje:- Potrafiła
świetnie przygotować oryginalne aranżacje tańców z różnych regionów Polski m. in. do
programów „Piękna nasza Polska cała” i „Pieśń o ziemi naszej”. Wspólnie wypracowałyśmy
sukces naszego Zespołu. Nic dziwnego, że Stasię zabrał ze sobą do Krakowa dyrektor
Tomasz Majewski, który w 1969 r. awansował na nowe stanowisko. - Filarami Zespołu
Estradowego byli odpowiedzialni za muzykę wspomniani już panowie Jerzy Kubiczek
i Henryk Sławiec. Pani Kallistowa z szacunkiem mówi o swoich kolegach, podkreślając ich
zalety. Zachwyca się absolutnym słuchem muzycznym Jerzego Kubiczka, który potrafił
zapisać „od ręki” nuty piosenki zaledwie raz usłyszanej. Podkreśla także umiejętności
muzyczne Henryka Sławca, doskonale wykonującego utwory klasyczne i tworzącego własne
improwizacje na skrzypcach.- Obydwaj byli bardzo kulturalnymi ludźmi - podsumowuje. Młodzież mogła uczyć się od nich elegancji. W sumie tworzyli tak świetny duet, że nie
wyobrażam sobie lepszego. - Ciepłe tony dominują w głosie autorki wspomnień, kiedy
przywołuje postać Bożeny Dębskiej: -Bożenka była moją uczennicą, należała do Zespołu,
a potem stała się bliską sercu koleżanką- tak ją pokrótce przedstawia. Istotnie, Bożena
Dębska po ukończeniu studiów na kierunku geograficznym wróciła do „Ekonomika”
i pracowała tu jako kierownik świetlicy szkolnej oraz zajęć pozalekcyjnych. Miała wrażliwą
duszę i potrafiła tworzyć wokół siebie piękno. Oryginalnie urządziła świetlicę, wykorzystując
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do wystroju wnętrza tylko przedmioty artystyczne i wyroby cepeliowskie. Zakupiła stroje
regionalne dla zespołu tanecznego. Wykonała większość dekoracji do montaży słownomuzycznych pani Kallistowej. - Zawsze mogłam polegać na Bożence - mówi narratorka
opowieści. I podkreśla - Szczególne podziękowania należą się jej za to, że z prawdziwą pasją
zajmowała się organizacją wyjazdów do teatrów Krakowa i Śląska. Dzięki niej kultura
wysoka stała się udziałem wielu uczniów... Dziś już nie żyje, choć była przecież moją
uczennicą... - dodaje ze smutkiem... Puste miejsce po Stasi Święs, która odeszła do nowej
pracy w Krakowie, zajęła Marysia Kaplitowa. Pani Kallistowa podkreśla, że Marysia wnosiła
wiele humoru i umiała rozweselać wszystkich zmęczonych ćwiczeniami członków zespołu.
Wspólnie spędziły wiele czasu na próbach, które trwały nieraz po pięć godzin. Bywało, że
młodsza Marysia, widząc zmęczenie pani Kallistowej, mówiła -Teraz sobie, Basiu, odpocznij.
Ja poprowadzę dalej.
Spektakularne sukcesy Zespołu Estradowego (wymienione w Rozdziale III niniejszego
opracowania) wpłynęły na to, że pozycja pani Kallistowej wśród nauczycieli wszystkich szkół
w Polsce, prowadzonych przez Centralę Rolniczych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Warszawie, była bardzo wysoka. Nic więc dziwnego, że to jej zaproponowano, by wspólnie
z wizytatorem CRS – panią Szurkową wizytowała szkoły spółdzielcze, aktywizując je do
rozwijania kultury teatralnej. Opinia Barbary Kallistowej miała wpływ na zakwalifikowanie
danego zespołu szkolnego do Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Szkół CRS.
Niejeden raz dyrektor Szlęzak, kierujący szkołą w latach 1970 – 1991, podkreślał, że wysoka
pozycja „Ekonomika” w środowisku wynika nie tylko z jego zdolności organizacyjnych
i dobrej pracy grona, ale także z sukcesów pani Barbary Kallistowej. A było tych osiągnięć co
niemiara! Zespół zdobywał nagrody w Wojewódzkich i Międzywojewódzkich Przeglądach
Szkolnych Zespołów Artystycznych, recytatorki odnosiły sukcesy w Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim i w konkursach regionalnych, Longina Cieślik wyśpiewała nagrodę
w Przeglądzie Ogólnopolskim Piosenki Rosyjskiej i Radzieckiej (Kalendarium osiągnięć
indywidualnych uczniów - artystów i całego Zespołu Estradowego zamieszczono w Rozdziale
III). Zespół prezentował tak wysoki poziom , że zapraszano go do uświetnienia ważnych
wydarzeń np. otwierania nowych szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego, świętowania
rocznic, rozpoczynania konferencji na wysokim szczeblu.
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Lata biegną szybko, a dla ludzi charakteryzujących się pasją działania wręcz niepostrzeżenie.
Odpowiedzialna praca na stanowisku nauczyciela języka polskiego i intensywna działalność
pozalekcyjna nadwerężyły siły pani Kallistowej. Dlatego w 1980 roku odeszła na zasłużoną
emeryturę. Nie zrezygnowała jednak całkowicie z działalności dydaktycznej. Jeszcze przez
kilka lat (do 1988 r.) uczyła w niepełnym wymiarze godzin i prowadziła społecznie kółko
recytatorskie. Ostatnie dwa lata w szkole (do 1990 r.) poświęciła całkowicie na pracę
społeczną. W 1990 r. pożegnała się ze szkołą i ludźmi, którzy byli jej bliscy przez całe
zawodowe życie. Odchodząc, dziękowała za owocną współpracę dyrektorowi Zygmuntowi
Szlęzakowi, Koleżankom i Kolegom z Grona Pedagogicznego, Młodzieży, Osobowościom ze
środowiska, a szczególnie pani Janinie Majewskiej, oraz Cieniom Ludzi, którzy już odeszli,
a z którymi łączyła ją kiedyś serdeczna przyjaźń i współpraca. Wśród wielu wymienionych
nazwisk znalazło się również nazwisko pani Danuty Karoń. Z Danutą Karoń nawiązała
współpracę jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Powiatowej Rady Narodowej.
Razem jeździły na kontrole do szkół. Charakteryzując jej sylwetkę, pani Kallistowa
powiedziała: -Była to osoba całkowicie oddana pracy. Dzięki jej staraniom rodzina
Machnickich w 1970 r. zdecydowała się tanio sprzedać Dworek miastu. Gdyby nie ona, obiekt
nie zostałby także tak szybko wyremontowany! Umiała zachęcić do pracy i dać dobry
przykład. Za swoje niewielkie wynagrodzenie często

kupowała krzewy i kwiaty do dziś

zdobiące otoczenie Dworku. - Pani Kallistowa przywołała także postać (nieżyjącego już
w 1990 r.) Stanisława Lorka – artysty, plastyka, scenografa i aktora; człowieka, z którym
również łączyła ją w latach pracy zawodowej bliska współpraca. Ze wzruszeniem żegnała się
ze szkołą, z którą związana była zawodowo i emocjonalnie przez dziesiątki lat swojej pracy
nauczycielskiej. W tym miejscu

pragnę przytoczyć kolejny cytat z jej wystąpienia,

zachowanego we fragmentach na pożółkłej kartce brudnopisu, gdyż zawiera się w nim więcej
ekspresji niż w najlepszym komentarzu:
- Nasza szkoła! Ekonomik.
Budowaliśmy ją wszyscy!
Niezwykła atmosfera, wzajemna życzliwość...
A jacy byli uczniowie!
Piękny obraz szkoły ekonomicznej wciąż żyje w pamięci pani Kallistowej, która ciepłymi
barwami maluje przeszłe lata. Mogą się o tym przekonać wszyscy, którzy zapukają do drzwi
jej gościnnego domu.
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Pasja działania nie wygasła w pani Kallistowej wraz z odejściem na emeryturę.
Na emeryturze chętnie odwiedzała swoją szkołę, zawsze służyła dobrą radą i pomocą
młodszym koleżankom i kolegom. Cieszyła się, że może być wciąż użyteczna dla innych.
A nade wszystko lubiła młodzież i chętnie spędzała swój wolny czas z uczniami, pragnącymi
doskonalić warsztat recytatorski. Bywała na okolicznościowych spotkaniach, organizowanych
przez dyrektora Leszka Szotę oraz dyrektor Cyrylę Mazur, w 1997 r. gościła na Jubileuszu 50lecia Zespołu Szkół, którego ważnym punktem był program artystyczny przybliżający postać
i zasługi inżyniera Antoniego Kocjana - „człowieka, który wygrał wojnę”, obranego na
patrona szkoły.
Nadal podtrzymywała związki z Olkuskim MOK-iem, a w sposób szczególny z Klubem
Literackim. Umocniła więzi przyjaźni z Haliną Świerczek i Janiną Majewską. Pani Kallistowa
często wspomina, że do późnych godzin nocnych gościła kierowniczkę Domu Kultury, gdy
pochylały się nad redagowaniem kolejnych, jubileuszowych tomików Klubu Literackiego,
a były to „Próby”(1993) Kontynuacje” (1997) i „Fascynacje” (2003). Prawie w tym samym
czasie redagowały też wspólnie tomiki będące pokłosiem kolejnych edycji konkursu
literackiego „O Gmerk Olkuski” (II (1998) III (2000), V (2002). -Niejeden raz Marek
odprowadzał w nocy Halinkę do domu... – dodaje ze smutkiem. - Ciężko było pani
Kallistowej pogodzić się z odejściem do wieczności obydwu tak bliskich koleżanek – w 2004
r. Janiny Majewskiej, a w 2007 – Haliny Świerczek.
Nie zrezygnowała jednak z aktywności. W jej gościnnym domu drzwi były zawsze otwarte
dla wszystkich, którzy żyli kulturą, poezją, sprawami Olkusza. Bywała tu i bywa nadal znana
olkuska poetka Irena Włodarczyk. Pani Kallistowa ceni sobie jej poezję, a w sposób
szczególny wiersze i wspomnienie prozą o starym Olkuszu. Ten Olkusz, na który Renia
patrzyła oczami małej dziewczynki, był przecież miastem młodości Barbary Kallistowej miejscem, w którym ona właśnie zakorzeniała się. Pani Kallistowa zawsze ze wzruszeniem
przegląda tomik pt. „Miasto moje” (2005), który lubi mieć w pobliżu siebie. I opowiada, jak
to wspólnie z zaprzyjaźnioną poetką przypominały sobie tętniący życiem grudniowy rynek,
starą ulicę Kościuszki, olkuskie straganiarki i dawne sklepy. W tym zbiorku Renia to ktoś, kto
... w oknie starej kamienicy (…) pisze wiersz. - Dziś, czytając poezję Ireny Włodarczyk,
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wystarczy zamknąć oczy, by ujrzeć sanie z dźwięczącymi dzwoneczkami w mroźną, wigilijną
noc...

Trzeba leciutko uruchomić wyobraźnię i już się widzi, jak ulicę Kościuszki

przemierzają pani Lala Majewska - zakochana w pięknie i historii Ziemi Olkuskiej oraz pan
Władysław Wołkowski - „Michał Anioł od Wikliny”... Wystarczy oddać się wspomnieniom,
by poczuć, jak z piekarni pani Rabendowej na ulicy Żuradzkiej rozchodzi się po rynku
najpiękniejszy zapach pieczonego chleba...
-Tylu ludzi już odeszło.... - mówi z goryczą pani Kallistowa - a ja żyję i cenię życie. Wiedz,
Grażynko, że w połowie XX w. ludzie w Olkuszu dzielili się na „ptaki” i „krzaki” – tych
przelotnych i tych osiadłych. Znacznie później ktoś z Towarzystwa Miłośników Ziemi
Olkuskiej (może pan Mieczysław Karwiński?) wymyślił dowcipnie jeszcze trzecią kategorię „ostańce”, czyli ci, którzy pozostali jeszcze spośród tamtych. Ja do nich należę... - dodaje
tonem, w którym można doszukać się wielu znaczeń.
Prawie zawsze, kiedy spotykam się z panią Kallistową, mówi mi, jak wielką radość sprawiło
jej powstanie w Olkuszu pierwszego w województwie małopolskim Oddziału Okręgowego
Towarzystwa Kultury Teatralnej i możliwość działania w nim. Do TKT należy przecież od
bardzo dawna. Już w 1987 r. IX Krajowy Zjazd Delegatów w Białymstoku za zasługi na polu
kultury teatralnej nadał jej status członka honorowego. Oddział w Olkuszu powstał 13 XII
2001 r. z inicjatywy nauczycieli języka polskiego, związanych z Zespołem Szkół nr 3 imienia
A. Kocjana, którym kierowała wtedy dyrektor Cyryla Mazur. Inicjatywa ta, będąca efektem
długiej, owocnej współpracy szkoły z TKT w Katowicach, znalazła wsparcie wśród innych
nauczycieli powiatu olkuskiego. 16 IV 2002 r. odbyło się walne zebranie członków
i sympatyków TKT, na którym wybrano Zarząd Oddziału. Prezesem została Ewa Zielińska,
a prezesem honorowym - Barbara Kallistowa. Nowo powstałe stowarzyszenie gościło w dniu
inauguracji działalności przedstawicieli władz miejskich i powiatowych oraz wybitną
działaczkę ruchu teatralnego w Polsce - prezesa honorowego TKT województwa śląskiego panią Otylię Czerny. Z ust Otylii Czerny usłyszeliśmy tyle ciepłych słów pod adresem
Barbary Kallistowej, że wszyscy poczuliśmy się bardzo wzruszeni. Z kolei pani Kallistowa do
tej pory widzi w Otylii Czerny wzór działacza na rzecz amatorskiego ruchu teatralnego.

14

W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania TKT pani Basia Kallistowa zawsze była wśród nas.
Wspierała wszystkie inicjatywy podejmowane przez Towarzystwo. Przewodniczyła jury
pierwszych czterech edycji Małopolskiego Konkursu na Recenzję Teatralną dla Młodzieży,
organizowanego przez Oddział Okręgowy TKT w Olkuszu od 2002 r. Uczestniczyła
w dorocznych galowych podsumowaniach Akcji „Bliżej Teatru”, Małopolskiego Konkursu na
Recenzję Teatralną oraz Małopolskiego Turnieju Teatralnego. Bywała na seminariach
teatralnych i wigiliach z poetami. Chętnie dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami, a na
spotkaniach z uczniami ciekawie opowiadała o dawnych czasach, dawnej szkole i ludziach
niezwykłych, choć z pozoru takich

zwyczajnych... W 2010 r. otrzymała wyróżnienie

specjalne - Statuetkę Teatralną za wieloletnie upowszechnianie edukacji teatralnej i literackiej
w środowisku, sukcesy artystyczne, pielęgnowanie dziedzictwa kultury regionalnej Ziemi
Olkuskiej oraz popularyzowanie idei pięknego życia blisko Sztuki. 1 lutego 2012 r. na
uroczystej gali w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu pani Kallistowa otrzymała z rąk
Burmistrza Miasta i Gminy – Dariusza Rzepki zasłużoną Nagrodę „Cordis Nobilis” za swoją
długoletnią działalność na rzecz dobra innych w kategorii OSOBA. Charakteryzując jej
sylwetkę, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – Jacek Imielski powiedział: -Barbara
Kallista to wzór nauczyciela – nauczyciela rzetelnego i odpowiedzialnego, nauczyciela
z pasją wykonującego misję kształcenia i wychowania młodzieży.
Powinno się takie wzorce upowszechniać...
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III. FAKTY ZE SZKOLNEGO ŻYCIA...
- czyli kalendarium obrazujące pracę pozalekcyjną w szkole ekonomicznej
i osiągnięcia Zespołu Estradowego pod kierownictwem Barbary Kallistowej.
Zestawienie zawiera tytuły montaży słowno-muzycznych, wystawionych
w środowisku oraz
artystycznych,

nagrodzonych na przeglądach szkolnych zespołów

nazwiska

laureatów

konkursów

recytatorskich,

nagrody

zespołowe i indywidualne członków Zespołu Estradowego.
Spektakularne osiągnięcia pani Barbary Kallistowej oraz jej ogromne zaangażowanie
w rozwój

życia

kulturalnego

Olkusza

ilustruje

poniższe

zestawienie,

i

tak

nie

odzwierciedlające w pełni licznych sukcesów, działań teatralnych, parateatralnych
i artystycznych tego zasłużonego nauczyciela, wychowawcy i animatora kultury. Poniższe
zestawienie, zawierające listę laureatów konkursów recytatorskich, spektakli teatralnych
i montaży literackich, zostało odtworzone na podstawie osobistych notatek pani Barbary
Kallistowej oraz niektórych dokumentów szkolnych (np. opinii szkoły o pracy Barbary
Kallistowej, dostępnych protokołów Rady Pedagogicznej). Zestawienie to wskazuje jak
ważną rolę kulturotwórczą spełniała szkoła ekonomiczna w środowisku. Może ono posłużyć
także jako przyczynek do badania wpływu różnych osób na rozwój szkolnej kultury teatralnej,
stanowiącej integralny składnik kultury w szerokim tego słowa znaczeniu.
● 1955 – 1958

Uczennica Teresa Pijaj zdobyła I miejsce w Konkursie

Recytatorskim w eliminacjach wojewódzkich w Krakowie (15.I.1955 r.). Po konkursie
odbył się uroczysty koncert w teatrze, na którym laureaci recytowali wiersze dla
studentów PWST w Krakowie. Recenzja z koncertu została zamieszczona w „Gazecie
Krakowskiej”. W tym samym roku uczennica Pijaj zajęła I miejsce w eliminacjach
centralnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (11.XI.1955 r.). Dyplom
i nagrodę rzeczową dla uczennicy przywiózł do szkoły przedstawiciel Ministerstwa.
5 V 1957 r. Teresa Pijaj ponownie zajmuje I miejsce w eliminacjach wojewódzkich
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Krakowie, a 27.V.1957 r. zdobywa
II nagrodę w eliminacjach centralnych.
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W 1958 r. uczennica po raz kolejny zajęła I miejsce w eliminacjach wojewódzkich
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Krakowie, a w eliminacjach
centralnych III miejsce.
Talent recytatorski Teresy, jej pracowitość i wybitne osiągnięcia otwarły jej drogę na
studia polonistyczne bez egzaminów wstępnych.
● 1956

Powstaje spektakl „Nawojka” wg Hanny Januszewskiej,

wielokrotnie wystawiany w MDK dla młodzieży ze środowiska szkół olkuskich.
Obsada:
Nawojka – Teresa Pijaj
Wagant – Longina Czeladzka
Panienka z okienka – Halina Smętek
Mieszczka – Krystyna Klein
Mieszczanie – Józef Mogielnicki, Stanisław Nowak
Żak – Maria Haberko
Przekupka – Lucyna Pączkowska. W scenach zbiorowych uczestniczyło wielu
uczniów. Zdjęcia ze spektaklu wykonał Stanisław Nowak.
● 1957

Spektakl

„Warszawianka”

na

podstawie

sztuki

S. Wyspiańskiego, prezentowany w MDK dla młodzieży i społeczności Olkusza.
W obsadzie uczestniczyli uczniowie szkoły ekonomicznej oraz aktorzy z teatru
w MDK:
Maria – Longina Czeladzka
Anna – Teresa Pijaj
Józef – Józef Mogielnicki
Stary Wiarus – Stanisław Jarno
Generał Chłopicki – Stanisław Pajor
Stanisław Jarno i Stanisław Pajor byli aktorami z teatru pani Olgi Kurzejowej,
działającego w MDK. Zdjęcia ze spektaklu w MDK.
● 1957
tekstów

„Wieczór satyry i humoru” w MDK - na podstawie
Teresy

Grodzieńskiej,

Marii
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Zientarowej,

Janusza

Minkiewicza,

K. I. Gałczyńskiego, L. J. Kerna, M. Załuskiego. Do oprawy scenograficznej
wykorzystano rysunki Zbigniewa Lengrena z „Przekroju”.W spektaklu uczestniczyli
m. in. L. Czeladzka, T. Pijaj, L. Knap, M. Haberko. Spektakl został udokumentowany
zdjęciami.
● 1957

Dla młodzieży uczącej się w Olkuszu i społeczności

miasta odbywa się w MDK, a następnie w klubie „Bezaldar” „Wieczór legend
o Srebrnym Grodzie”.
● 1961

Na pierwsze obchody Dni Ziemi Olkuskiej powstaje

w inscenizacji B. Kallistowej widowisko plenerowe „Olkusz - Srebrne Miasto”
(w oparciu o teksty Janiny Majewskiej i wybrane sceny z widowiska A. Polewki
„Igrce w gród walą”). Scena, na której wystawiono spektakl, usytuowana została na tle
kościoła św. Andrzeja w rynku miejskim; nocą oświetlono ją reflektorami
samochodowymi. Atrakcją Dni Olkusza był przemarsz przez miasto barwnego
korowodu, w którym kroczyły postacie z „Nawojki” oraz z widowiska „Olkusz –
Srebrne Miasto”, postacie historyczne, rajcy miejscy i bohaterowie „Wieczoru satyry
i humoru ” jak Profesor Filutek, Profesor Bęcwalski, Lucynka i Paulinka.
● 1963

„Migawki ze szkolnej ławki” - program na uroczystość

oddania do użytku nowego gmachu szkoły ekonomicznej. Program był emitowany
przez Polskie Radio. W programie wystąpiły m.in. R. Szlęzak, B. Dębska, B. Leisner,
M. Jasińska, J. Strzelec. Pokłosiem uroczystości był reportaż w „Gazecie
Krakowskiej” pt. „Felek miał szczęście”.
● 1963

Dla uczczenia setnej rocznicy powstania styczniowego

powstał montaż słowno-muzyczny autorstwa B. Kallistowej, zatytułowany „Gloria
victis”. Program artystyczny był wielokrotnie prezentowany dla młodzieży w szkole
i w środowisku.
● 1964

Wielki

sukces

B.

Kallistowej

jako

reżysera

i

inscenizatora. Za program słowno-muzyczny „Ona ma 20 lat” Zespół Estradowy
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szkoły ekonomicznej zdobywa I miejsce w Przeglądzie Miejskim, I miejsce
w Przeglądzie Rejonowymi i I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych
Zespołów Artystycznych. W nagrodę występuje w Teatrze Muzycznym w Krakowie
na uroczystym koncercie laureatów.
● 1964

Zespół

Estradowy

wystawia

na

ogólnopolskiej

konferencji dyrektorów szkół CRS, odbywającej się w Olkuszu, montaż słownomuzyczny zatytułowany „Do Polski”. W programie zaprezentowano poezję i pieśń
żołnierską. Na tej uroczystości debiutuje chór szkolny pod kierunkiem Czesława
Szatana.
● 1964 – 1967

Znaczące sukcesy Szkolnego Zespołu Estradowego,

który funkcjonuje w tych latach pod nazwą „Pisteloty”. Na „Pisteloty” sładają się
zespół słowno-muzyczny (słowo B. Kallistowa, opracowanie wokalne Jerzy
Kubiczek) i zespół taneczny pod kierunkiem Stanisławy Święs. Zespół dał ponad 80
występów dla uświetnienia różnych uroczystości z okazji 1000-lecia Państwa
Polskiego („Tysiąc szkół na Tysiąclecie”) na terenie miasta i powiatu olkuskiego.
● 1967

ZSZ CRS i Zespół Estradowy otrzymują Zbiorową

Odznakę Tysiąclecia.
● 1967

Nagroda dla Zespołu Estradowego – wycieczka do

Czechosłowacji. Zwiedzanie Pragi i zamków rycerskich.
● 1967

Obchody X-lecia Zespołu Estradowego. Podczas zjazdu

koleżeńskiego absolwentów z całej Polski spotkali się uczniowie – członkowie
aktualnego zespołu z artystami z lat ubiegłych. W czasie obchodów miała miejsce
prezentacja osiągnięć zespołu i występy absolwentów.
● 1967

Powstaje niezapomniane widowisko studniówkowe pt.

„Dziady”. Twórcami programu byli uczniowie trzech klas maturalnych, wsparci przez
wychowawców.
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● 1967

Szkolny Zespół Estradowy zdobywa I miejsce na

Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym Szkół CRS w Rzeszowie za program
„Piękna nasza Polska cała...”. W nagrodę dostaje środki pieniężne na zakup strojów.
● 1968

Szkolny

Zespół

Estradowy

zdobywa

I

miejsce

w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych za program „Pieśń
o ziemi naszej”.
● 1969

I

miejsce

Zespołu

Estradowego

w

eliminacjach

miejskich, środowiskowych i wojewódzkich Przeglądu Szkolnych Zespołów
Artystycznych za program „Pejzaże naszych dni”.
● 1971

Z okazji nadania drużynie harcerskiej i szkole medalu

oraz honorowego obywatelstwa miasta Fromborka Zespół Estradowy przedstawił dla
gości i uczniów na dziedzińcu szkoły montaż „ Fromborski rapsod, czyli rzecz
o Mikołaju Koperniku”.
● 1971

Wyróżnienie I stopnia w Wojewódzkim Przeglądzie

Szkolnych Zespołów Artystycznych za program pt. „A to Polska właśnie...”
● 1971
wyróżnienie

Uczennica
w

eliminacjach

Grażyna

wojewódzkich

Kwiatkowska

zdobyła

Ogólnopolskiego

II

Konkursu

Recytatorskiego.
● 1972

Grażyna

Kwiatkowska

otrzymała

I

nagrodę

w konkursie recytatorskim „O lampkę górniczą”, tytuł „Najlepszej Recytatorki Ziemi
Olkuskiej” oraz otrzymała II nagrodę w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego.
● 1972

Zespół Estradowy zdobył I miejsce w Przeglądzie

Wojewódzkim Szkolnych Zespołów Artystycznych.
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● 1972

Trzydniowa wycieczka do Zakopanego dla całego

Zespołu (uczestniczyli w niej m. in.: G. Kwiatkowska, Z. Banyś, D. Gamrat,
Z. Wądrzyk, K. Witek, M. Micek).
● 1973

I miejsce Zespołu Estradowego w Wojewódzkim

Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Katowicach. W tym samym roku
zdobywa on też I wyróżnienie w Międzywojewódzkim Przeglądzie Szkolnych
Zespołów Artystycznych w Zabrzu.
● 1973

Dla uczczenia 100 rocznicy powstania PTTK występ

Zespołu Estradowego w towarzystwie „Capelli Cracoviensis” i chóru „Hejnał” na
dziedzińcu zamku w Pieskowej Skale. Konferansjerem była uczennica Grażyna
Kwiatkowska.
● 1974

I miejsce Zespołu Estradowego w Przeglądzie Zespołów

Artystycznych Polski Południowej w Tarnowie za montaż „Sławimy cię, Ziemio...”
● 1974

Występ Zespołu Estradowego z programem „Sławimy

cię, Ziemio...” w Sali Rycerskiej Zamku w Pieskowej Skale z okazji 70-lecia Oddziału
PTTK w Olkuszu.
● 1974

Gościnne występy Zespołu Estradowego na Przeglądzie

Zespołów Związków Zawodowych w Wierbce i Kluczach. Występy odbyły się
w miejscowych MDK.
● 1974

Duet J. Dela, E. Szlęzak zajął I miejsce w Przeglądzie

Piosenki Katowicach oraz zdobył I wyróżnienie w Chorzowie. E. Szlęzak przeszła do
finału. Wzięła udział w uroczystym koncercie zorganizowanym przez „Gazetę
Krakowską”.
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● 1975

Za program „Ziemio ojczysta, ziemio jasna...” Zespół

Estradowy zdobywa:
I

miejsce

w

Rejonowym

Przeglądzie

Szkolnych

Zespołów Artystycznych

w Wolbromiu
I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych
w Katowicach,
I miejsce w Międzywojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych
w Zabrzu.
● 1975

Uroczysty koncert Zespołu Estradowego z dedykacją

w Kopalni Piasku Podsadzkowego Jaworzno-Szczakowa z okazji XX-lecia zakładu
pracy. Nagrodą jest wycieczka dla członków.
● 1976

I miejsce Zespołu Estradowego za program słowno-

muzyczny pt.„To właśnie my” w Przeglądzie Rejonowym Szkolnych Zespołów
Artystycznych oraz I miejsce w Przeglądzie Wojewódzkim Szkolnych Zespołów
Artystycznych.
● 1976

Sukces Elżbiety Szlęzak w Ogólnopolskim Konkursie

Recytatorskim - zdobyła I miejsce na szczeblu wojewódzkim w kategorii poezji
śpiewanej i przeszła do finału konkursu. Została zaproszona do udziału w uroczystym
koncercie „Zanućmy to jeszcze raz..”, zorganizowanym przez „Gazetę Krakowską.
● 1976

Grażyna Dybich zajęła I miejsce w Wojewódzkim

Przeglądzie Piosenki Harcerskiej.
● 1976

Medal XXV-lecia Pałacu Młodzieży w Katowicach dla

Zespołu Estradowego. Występ solistów i zespołu tanecznego na uroczystym koncercie
z programem muzycznym „To właśnie my”.
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● 1977

Grażyna Pers zdobyła I miejsce na szczeblu rejonowym

w Przeglądzie Piosenki Rosyjskiej i Radzieckiej. Ta sama uczennica zajęła także
I miejsce w turnieju wojewódzkim Przeglądu Piosenki Żołnierskiej.
● 1978

Występ Zespołu Estradowego na konferencji dyrektorów

szkół CRS w Warszawie.
● 1978

II miejsce Zespołu Estradowego w Wojewódzkim

Przeglądzie Zespołów Artystycznych za program słowno-muzyczny pt. „Pieśń
niepodległa”, przygotowanym z okazji 60-lecia Odzyskania Niepodległości.
● 1979

Uczennica

Longina

Cieślik

zajęła

I

miejsce

I

miejsce

w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w kategorii poezji śpiewanej.
● 1980

Uczennica

Longina

Cieślik

zajęła

w Przeglądzie Międzywojewódzkim Konkursu Recytatorskiego w Tarnowie.
● 1980

Uczennica

Longina

Cieślik

zajęła

I

miejsce

w Przeglądzie Wojewódzkim Piosenki Rosyjskiej i Radzieckiej oraz II miejsce
w Przeglądzie Ogólnopolskim Piosenki Rosyjskiej i Radzieckiej. W nagrodę
otrzymała srebrny samowar.
● 1981

Uczennica

Renata

Krupnik

zajęła

I

miejsce

w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz II
miejsce w eliminacjach wojewódzkich
● 1981

I

miejsce

Zespołu

Estradowego

w

Przeglądzie

Rejonowym Szkolnych Zespołów Artystycznych oraz II miejsce w Przeglądzie
Wojewódzkim Szkolnych Zespołów Artystycznych za program „Ballada o srebrnym
grodzie”.
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● 1982

Zespół Estradowy pod kierunkiem B. Kallistowej

przygotował program artystyczny na uroczystość otwarcia Miejskiego Domu Kultury
w Olkuszu. Występ w dniu inaugurującym działalność w nowym obiekcie.
● 1982

Występ Zespołu Estradowego na Sejmiku Turystyczno-

Krajoznawczym w Pieskowej Skale (9.10.82) z programem „A to Polska właśnie”.
● 1983

I wyróżnienie specjalne w Przeglądzie Wojewódzkim

( na 520 szkół tylko 27 otrzymało wyróżnienie I stopnia).
● 1983
wyróżnienie

Uczennica
w

eliminacjach

Joanna

Banyś

wojewódzkich

otrzymała

I

Ogólnopolskiego

specjalne
Konkursu

Recytatorskiego za monodram pt. „Mój chłopiec”.
W tym samym roku zdobyła I wyróżnienie w Turnieju Recytatorskim „O Śląską
Paproć”.
● 1983

Szkoła otrzymuje I miejsce w Konkursie Otwartych

Szkół za całokształt pracy pozalekcyjnej.
● 1984

W

eliminacjach

Ogólnopolskiego

Konkursu

Recytatorskiego uczennica K. Jaroszek zdobyła II miejsce w turnieju wojewódzkim.
Uczennica M. Magiera otrzymała II wyróżnienie za monodram pt. „Plecy” wg
tekstów R. Śliwonika (za ten sam monodram otrzymała później I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie w kategorii studenckiej).
● 1984

Uczennica

Joanna

Banyś

otrzymała

I

specjalne

wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich XXIX Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego za monodram „Mama i ja”.
● 1984

Uczennica

Ewa

Kowal

zdobyła

I

wyróżnienie

w eliminacjach wojewódzkich XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
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● 1984

Uczennica

Ewa

Kowal

zdobyła

I

wyróżnienie

w Turnieju Recytatorskim „O Śląską Paproć”.
● 1984

Szkoła otrzymuje najwyższe wyróżnienie CRS na

konferencji dyrektorów tych szkół za działalność pozalekcyjną.
● 1984

Dyplom i wyróżnienie dla szkoły za upowszechnianie

kultury młodzieży szkolnej województwa katowickiego.
● 1985

Uczennica Wioletta Bąchór otrzymała II wyróżnienie

wojewódzkie w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. W tym samym roku
zdobyła II wyróżnienie w Turnieju Recytatorskim „O Śląską Paproć”.
● 1985

Uczennica

Dorota

Grzanka

zajęła

II

miejsce

w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim na szczeblu wojewódzkim. W tym
samym roku otrzymała II wyróżnienie w Turnieju Recytatorskim „O Śląską Paproć”.
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IV. W OBIEKTYWIE APARATU FOTOGRAFICZNEGO..
Postaci z czasów studenckich, uczniowie, koleżanki i koledzy, współpracownicy Barbary Kallistowej, z którymi tworzyła szkolną kulturę teatralną
w środowisku.

Profesor Stefan Szuman z uczestniczkami ogólnopolskiego kursu teatralnego w Lęborku (lata
pięćdziesiąte XX w.)

Basia Kmita pozuje do zdjęcia w teatralnej sukni podczas kursu w Lęborku. Echem tych
warsztatów był m. in. artykuł w „Przekroju”.
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Tak wyglądała w latach pięćdziesiątych jako studentka filologii polskiej i wychowania
estetycznego.

Niżej Barbara Kallistowa w 1954 r. wkrótce po przyjeździe do Olkusza.
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Lata sześćdziesiąte były dla Barbary Kallistowej czasem intensywnej pracy. Doskonale
przygotowywała kolejne klasy do matury z języka polskiego, wespół z Janiną Majewską
i Janiną Kapustówną propagowała baśnie i legendy regionalne w środowisku, tworzyła
nowatorskie inscenizacje. W klubie „Bezaldar” współorganizowała niezapomniany „Wieczór
legend o Srebrnym Grodzie”(1957)

Tu z Bożenką Dębską – swoją wychowanką i uczennicą, a w niedalekiej przyszłości
współpracownicą i kierowniczką zajęć pozalekcyjnych w świetlicy szkolnej.
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Szczególnym wyzwaniem dla młodej polonistki było włączenie szkolnego Zespołu
Estradowego w organizację pierwszych Dni Olkusza (1961). Obchody te uświetniło
widowisko plenerowe „Olkusz - Srebrne Miasto”, przygotowane w oparciu o teksty Janiny
Majewskiej i wybrane sceny z widowiska A. Polewki „Igrce w gród walą”. Atrakcją Dni
Olkusza był przemarsz przez miasto barwnego korowodu, w którym pojawiły się postacie
z różnych inscenizacji, opracowanych przez Barbarę Kallistową.

Rozpromienione twarze członków Zespołu Estradowego i uśmiech zadowolenia na twarzy
opiekunki wskazują jednoznacznie, że wszystko poszło bardzo dobrze.
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Barbara Kallistowa – szczęśliwa i dumna ze swoich artystek. Dobrze spisały się Bożena
Dębska (z lewej), Basia Leisner (z prawej) i Anita Czeladzka.
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Młoda Basia Kallistowa w wolnych od pracy chwilach chętnie uczestniczyła w wycieczkach.
Tu w drodze na Węgry...

Najtrwalsze przyjaźnie zawiera się w młodości... Na zdjęciu Barbara Kallista odwiedza wraz
z koleżankami i kolegami chorego Jana Stachurskiego w jego mieszkaniu. Jak widać
spotkanie przyniosło wiele radości...
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Z rozrzewnieniem wspomina pani Kallistowa niezapomniane bale karnawałowe w starym
Domu Kultury przy ul. Gęsiej, które znakomicie organizował Jan Stachurski.

Barbara Kallistowa z Zespołem Estradowym podczas próby montażu słowno-muzycznego
w świetlicy szkolnej. Pierwsza z prawej to Marysia Nowak, z lewej strony Barbary
Kallistowej stoją inni członkowie Zespołu, których trudno dziś imiennie rozpoznać.
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Dobra współpraca przynosi wymierne efekty... Bez tych panów nie powstałyby doskonałe
programy artystyczne Barbary Kallistowej. Przy pianinie Jerzy Kubiczek, na skrzypcach gra
Henryk Sławiec.

„To chyba Renia Krupnik...?” - mówi po chwili zastanowienia pani Barbara Kallistowa,
usiłując zidentyfikować laureatkę Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Minęło
przecież już tyle lat...
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Na lekcjach języka polskiego ważne jest przeżywanie dzieła, bo – jak powiedział Jan
Twardowski: Powołaniem poezji jest ocalać wartości najważniejsze. Jednak, aby człowiek
uznał te wartości za swoje, muszą najpierw zapaść mu głęboko w serce. Barbara Kallistowa
zawsze starała się tak prowadzić lekcje, by wychowywać ludzi mądrych i dobrych. Dlatego
jej uczniowie bardzo dobrze zdawali maturę i studiowali na wielu uczelniach. Na lekcjach
panowała pogodna i życzliwa atmosfera, co zresztą doskonale widać na tym zdjęciu...

Ostatnia dekada pracy nauczycielskiej w szkole, czyli lata osiemdziesiąte przyniosły Barbarze
Kallistowej

wiele osiągnięć i

satysfakcji.

Sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie

Recytatorskim, wyróżnienia w Turnieju Recytatorskim „O Śląską Paproć”, dyplomy
i wyróżnienia dla szkoły za upowszechnianie kultury młodzieży szkolnej województwa
katowickiego... Najwięcej radości sprawiały jednak pani Kallistowej wdzięczne serca wielu
uczennic – artystek takich jak Joasia Banyś, która na odwrocie podarowanej jej
w dniu14.03.85 r. fotografii napisała:
„Nie mogę przecież dać nieśmiertelności
Sama śmiertelna jak biała mysz,
na której doświadczenia robi czas.”
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Kochanej i najwspanialszej Profesorce, czyli mojej „Drugiej Mamie”, ad futuram rei
memoriam.
Joanna Banyś – laureatka wielu konkursów recytatorskich. Współautorka nagrodzonych
monodramów: „Mój chłopiec” oraz „Mama i ja” .

W późnych latach osiemdziesiątych Barbara Kallistowa chętnie angażowała się w działalność
kulturalną. Przygotowywała np. ze swoim zespołem wieczory literackie jak choćby ten, który
odbył się w Dworku Machnickich, a ściślej w Muzeum Twórczości Władysława
Wołkowskiego. Wnętrze, zaprojektowane w pewnym stopniu przez samego artystę –
„Michała Anioła od Wikliny” w myśl „Koncepcji Mieszkania Poetyckiego”, sprzyja
wytworzeniu pogodnego, optymistycznego nastroju...
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Widać, że impreza się udała... Radosny nastrój trwa i po wyjściu z Dworku...

Po przejściu na emeryturę w 1984 roku Barbara Kallistowa nadal jest niestrudzonym
animatorem kultury w środowisku. Aktywnie angażuje się w działalność Klubu Literackiego,
który powstał w 1982 r., wspiera fachowymi poradami jego członków, organizuje wieczory
popularyzujące twórczość olkuskich poetów.
Poniższe zdjęcie otrzymała z dedykacją, wpisaną przez Annę Piątek (siedzi w pierwszym
rzędzie pośrodku): Pani mgr Barbarze Kallistowej – dziękując za wieczór autorski Anny
Piątek (przygotowanie całości: słowa o autorce, recytatorów , muzyki) Członkowie Klubu
Literackiego.
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Na kolejnych fotografiach Barbara Kallistowa świętuje XV-lecie Klubu Literackiego,
uświetnione

wydaniem

tomiku

poetyckiego

pt.

„Kontynuacje”

(1997

r.),

który

współredagowała z kierującą olkuskim Domem Kultury Haliną Świerczek.

Od lewej: Krystyna Dziurzyńska, Barbara Litarska, Barbara Kallistowa, Irena Włodarczyk
Poetyckie wnętrze Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego nastraja refleksyjnie
i radośnie.

Toast wznoszą od prawej kierownik Domu Kultury - Halina Świerczek, Barbara Kallistowa,
Danuta Cockiewicz – wybitny nauczyciel historii i aktywna działaczka Towarzystwa
Miłośników Ziemi Olkuskiej.
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W 2002 r. Barbara Kallistowa otrzymała godność honorowego prezesa nowo utworzonego
Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Olkuszu.
Na tym zdjęciu dziękuje za wyróżnienie. Mikrofon podtrzymuje prezes Oddziału
Okręgowego TKT – pani Ewa Zielińska.

Przez ponad dekadę funkcjonowania TKT Barbara Kallistowa żywo angażowała się
w działalność Towarzystwa. Uczestniczyła w spotkaniach miłośników teatru, na których
tradycyjnie dokonywano podsumowania ważniejszych wydarzeń teatralnych i parateatralnych
w regionie.
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Przeżywała każdy projekt, a najbardziej programy artystyczne przygotowane pod kierunkiem
nauczycieli i instruktorów.

Zawsze chętnie przychodziła do siedziby Towarzystwa, tym

bardziej że mieściła się ona w gmachu szkoły ekonomicznej, z którą związała się całym
swoim zawodowym życiem. Uczestniczyła w Jubileuszu 65-lecia Zespołu Szkół nr 3 przy
ulicy F. Nullo 32, zorganizowanym w dniu 1.06.2012 r. przez dyrektor Cyrylę Mazur.
Spotkanie z dawnymi uczennicami i wychowankami...

Serdeczne więzi z koleżankami i kolegami podtrzymuje także w życiu prywatnym. Jej
sposobem na dobrą kondycję jest bowiem ciągła aktywność intelektualna i fizyczna.
Na poniższym zdjęciu obecna jest na prywatce ze swoją serdeczną przyjaciółką – Danutą
Piątek (z lewej) oraz koleżankami emerytkami z Zespołu Szkół nr 3: Elżbietą Kalisz i Zofią
Rozmus (z prawej).
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Poniżej Barbara Kallistowa na wycieczce Pieskowa Skała – Ojców, która miała miejsce
w 2006 r. Było to zarazem spotkanie bliskich osób, które połączyły lata wspólnej pracy.

Na prawo od Barbary Kallistowej stoją: Elżbieta Kalisz, Aleksander Masłowski, Maria
Dziuba, Wiesław Piątek, Maria Kaplita. Od lewej siedzą: Danuta Piątek, Waldemar Dziuba,
Adam Gucwa, Janina Gucwa.
Doceniając zasługi Barbary Kallistowej dla kultury, TKT nominowało ją do Nagrody
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „CORDIS
NOBILIS”. 1 lutego 2013 r. wzruszona Barbara Kallistowa odebrała tę zaszczytną Nagrodę –
Statuetkę „Szlachetnego Serca” z rąk burmistrza – Dariusza Rzepki. Stało się to podczas
uroczystej gali w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.
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Rok 2014 także przyniósł wiele radości.
Barbara Kallistowa została zaproszona na zjazd absolwentów Technikum Ekonomicznego,
którzy zdali maturę w 1964 r. Pamiątkowe zdjęcie mówi tak wiele... Budzi wzruszenia,
wspomnienia i refleksje. Wdzięczni uczniowie obdarowali swoje profesorki – Barbarę
Kallistę i Danutę Piątek kwiatami.

W roku 2014 pani Barbara Kallistowa obchodziła swoje 90 urodziny. Z tej okazji dostała
wiele gratulacji i ciepłych życzeń. O jubileuszu 90-lecia urodzin swojego honorowego
prezesa nie zapomniał też Oddział Okręgowy TKT. Dostojną Jubilatkę odwiedzili w jej domu
przedstawiciele Zarządu wraz z uczniami szkoły, w której pracowała przez całe swoje życie
zawodowe.
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Skierowane do niej życzenia specjalne odczytała Grażyna Wącław.

Pani Profesor Barbarze Kallistowej,
Długoletniemu Nauczycielowi w Zespole Szkół nr 3
im. Antoniego Kocjana w Olkuszu,
Honorowemu Prezesowi Towarzystwa Kultury Teatralnej
w 90 Rocznicę Urodzin oraz z okazji zbliżających się Imienin
***
W świecie zwyczajnych ludzi
pojawiają się czasami osobowości niezwykłe.
Patrzą uważniej i czulej, widzą więcej wokół siebie
niż zwykli zjadacze chleba.
Takim wyjątkowym człowiekiem jest Pani.
Dziękujemy za to,
że przez długie lata wykonywała Pani z pasją zawód nauczyciela,
rozbudzając w młodzieży miłość do ojczyzny, języka polskiego i teatru.
Dziękujemy za wkład w ukształtowanie pokoleń
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wrażliwych na sztukę i piękno słowa.
Dziękujemy za recytatorów
wspaniałe interpretujących poezję
na ogólnopolskich konkursach
oraz za niezapomniane programy jak np. „Uwierzyć w człowieka”.
Proszę przyjąć od nas najserdeczniejsze gratulacje
z okazji 90 Rocznicy Urodzin
i jednocześnie życzenia zdrowia, pogody ducha,
dostatku i ludzkiej życzliwości.
Życzymy, aby wciąż płonęło w Pani wewnętrzne światło
rozświetlające ciepłym blaskiem
wszystkie nadchodzące dni.
Oby było ich jak najwięcej!
Ad multos annos, Pani Profesor!
Olkusz, 26 listopada 2014 r.
A potem długo śpiewaliśmy wspólnie „Sto lat”... Justyna Rydzyk popisała się starannie
przygotowaną, brawurową interpretacją piosenki E. Stachury „Życie to nie teatr”.
Na zdjęciu od prawej: Anna Hajduła, Grażyna Wącław, Piotr Czajkowski . Z lewej strony
pani Barbary Kallistowej stoją Justyna Rydzyk i Joanna Laszczak.
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PODSUMOWANIE
Życia i wiedzy więc treścią cóż? ... Serce!(...)
Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce.
C. K. Norwid
Panią profesor Barbarę Kallistową zobaczyłam po raz pierwszy w 1969 r., kiedy to znalazłam
się wśród uczniów Liceum Ekonomicznego CRS. Była wielką indywidualnością w naszej
szkole. Wszyscy wiedzieliśmy, że jej pasją jest teatr poezji. Jako społeczność uczniowska
byliśmy dumni z licznych sukcesów odnoszonych na przeglądach i konkursach przez
recytatorów i Zespół Estradowy pod jej kierunkiem.
Po ukończeniu filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1977 r. wróciłam do
swojej macierzystej szkoły. Tak się złożyło, że pierwsze lata mojej pracy zawodowej były
zarazem ostatnimi latami pracy pani Kallistowej w pełnym wymiarze. Pamiętam, że
okazywała wiele serca wszystkim młodym nauczycielom, także i mnie. Była zawsze chętna
do pomocy, nie szczędziła dobrych rad i wskazówek. Zachęcała do kontynuowania tradycji
wychowywania młodzieży poprzez teatr. Uczyła, jak uwrażliwiać młodych na piękno słowa,
jak szlifować diamenty.
Ze wzruszeniem przyjęła godność honorowego prezesa Oddziału Okręgowego Towarzystwa
Kultury Teatralnej, które powstało w Olkuszu w roku 2002. Od tej pory szanowaliśmy w jej
osobie nie tylko zasłużonego nauczyciela seniora, ale także działacza na rzecz teatru, który
zdobył sobie wielki szacunek swoją długoletnią, zaangażowaną pracą społeczną. Chętnie
bywała w szkole z okazji różnych wydarzeń teatralnych i zawsze cieszyła się
z okolicznościowych wizyt młodzieży i członków Zarządu TKT w jej domu.
Pani Barbara Kallistowa, rozmawiając ze mną i przeglądając stare fotografie, przywoływała
całe swoje życie. W kalejdoskopie wspomnień pojawiali się ludzie, z którymi zetknęła się
w latach pracy zawodowej i na emeryturze. Zaledwie naszkicowałam postaci, które
przywoływała najczęściej, pragnąc je „ocalić od zapomnienia”. Moim właściwym celem jest
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bowiem przybliżenie jej sylwetki – portretu nauczyciela z pasją, dla którego praca
z młodzieżą była nie tyle zawodem, co autentycznym powołaniem. Wysokie wyniki egzaminu
maturalnego z języka polskiego, liczne sukcesy Zespołu Estradowego, indywidualne
osiągnięcia konkursowe wychowanków pani Barbary Kallistowej są owocami trudu
pedagogicznego i wielkiego serca tego wspaniałego nauczyciela starszego pokolenia.
Niech to opracowanie będzie wyrazem naszego szacunku i podziękowania za dobro, do
którego poszerzenia się przyczyniła.
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