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GRAŁ TWARZ Ą 
Dokładnie w dziesiąta rocznice śmierci Oswalda Szczurka w Muzeum Ustrońskim 

zebrali się jego przyjaciele, znajomi, współpracownicy, miłośnicy licznych talentów. 
Honorowym gościem była Irena Szczurek, wdowa po artyście . 

Dyrektor Muzeum Lidia Szkaradnik na początku skrótowo przypomniała sylwetkę 
bohatera spotkania: - Oswald Szczurek był działaczem kultury, malarzem, muzykiem,  
gawędziarzem . Urodził się 11 stycznia 1922 roku w Skoczowie w rodzinie chłopskiej. 
Zainteresowania artystyczne przejawiał już w wieku szkolnym. W szkole śpiewał w chórze, 
tam uczył się grać na instrumentach - fortepianie, akordeonie, skrzypcach. Po wojnie zaczął 
działalność kulturalną  Mało kto pamięta , że przez trzy lata pełnił funkcje kierownika 
świetlicy przy Zakładach Kuźniczych . Pracował tam bardzo aktywnie i przyczynił się do 
przekwalifikowania jej na Klub Fabryczny. A potem rozpoczęła  się dekada Oswalda 
Szczurka w Powiatowym Domu Kultury w Cieszynie, trwająca do 1960 roku. W 
międzyczasie był kierownikiem Zespołu Pieśni i i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. 

W Cieszynie pełnił tez funkcje sekretarza do spraw propagandy Komitetu 
Powiatowego PZPR. W 1967 roku związał się z Jaszowcem (dzielnica Ustronia), gdzie został 
kierownikiem domu kultury. Był pomysłodawcą imprezy Wianki, która przez lata cieszyła się 
ogromną popularnością  wśród turystów. W latach 70. Oswald Szczurek założył zespół 
Jaszczur, którego nazwa składała się z pierwszych liter nazwy dzielnicy Jaszowiec i jego 
nazwiska. 

Kolejną pasją zmarłego działacza kultury było malarstwo. W muzeum na ścianach 
wisiały portrety, wśród których można było rozpoznać znanych artystów i postacie ze 
świecznika . Kilka portretów przedstawiało osoby, które obecne były w Muzeum. 
Zebrani w Muzeum przeżyli wzruszające chwile, gdy na ekranie telewizora zobaczyli 
nagranie ze spotkania z Oswaldem Szczurkiem w Muzeum wtedy jeszcze Hutnictwa i 
Kuźnictwa .Mogli przypomnieć sobie jego charakterystyczny głos, śpiew, znane gawędy i 
oczywiście grę na pile. Z rozrzewnieniem wspominała te czasy Maria Fołtyn i Ludwik 
Mendroch, członkowie zespołu Jaszczur, którzy byli obecni na wieczornicy. Na koniec 
spotkania zaśpiewali i zagrali. 

Wspominano zmarłego przed dziesięciu laty artystę . 
Włodzimierz Gołkowski przypomniał, z e Oswald Szczurek był jednym z twórców Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej. Mówił także :  
- Na cotygodniowe spotkania z Oswaldem przychodziło bardzo wielu turystów. Znaliście go 
państwo z estrady doskonale, aleja pamięta m go również z fenomenalnej mimiki. To był 
człowiek, który grał twarzą . Tak dobrze to robił, że gdyby kondukt pogrzebowy się na niego 
patrzył, to wybuchnąłby śmiechem . Gdy raz zagrał wiejskiego „mamlasa", to ludzie ryczeli 
ze śmiechu . Pamiętam go tez jako malarza. Z okazji 1 Maja trzeba było zawiesić portrety 
naszych przywódców. Oswaldek jako sekretarz do spraw propagandy tak namalował 
Gomułkę , że wylądowaliśmy na dywaniku, a on o mały włos nie stracił pracy. Portret 
przywódcy z wielkim, czerwonym nosem został zdjęty . 
 

Elżbieta Sikora powiedziała, że poznała Oswalda Szczurka w 1975 roku, kiedy zostały 
zlikwidowane powiaty i Urząd Miasta w Ustroniu przejął sprawy kultury w mieście. 
- Byłam świadkiem tworzenia legendy imprezy Wianki. Była to trzecia co do wielkości 
impreza w mieście po Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej i Dożynkach . Do dziś czuję 
atmosferę tamtego święta . Wianki przybierały najwymyślniejsze formy, od malutkich 



po piętrowe . Każdy dom wczasowym miał ambicje zaprezentować się jak najlepiej. Wszyscy 
przechodziliśmy w korowodzie spod Gwarka nad Wisłę, gdzie wianki były puszczane na 
wodę. A pan Oswald prowadził to wszystko, rozbawiał tłumy, grał, śpiewał, opowiadał 
dowcipy. Był duszą tej imprezy. 

Wiktor Pasterny wspominał spotkanie z Oswaldem Szczurkiem, kiedy pracował w 
domu wczasowym Tulipan. 
- Ówczesny dyrektor pan Paweł Mitręga zaprosił go na występ. I to był strzał w dziesiątkę. 
Podczas turnusu wszyscy czekali na występ . Wczasowicze, a nawet dyrektorzy 
przedsiębiorstwa , przyjeżdżali do Tulipana specjalnie, żeby posłuchać Oswalda Szczurka. 
Potrafił skupić uwagę wszystkich, nawet rozbrykanych małych dzieci. 

Halina Kojma pytała, czy udało się Oswaldowi Szczurkowi napisać wspomnienia. 
Dowiedziała się, że niestety nie.  
(mn) (Monika Niemiec) 
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 Zdj ęcia: 
Oswalda Szczurka wspomina Wiktor Pasterny. Druga z lewej siedzi 
wdowa po artyscie . Fot. M. Niemiec 
Mówi Elzbiet a Sikora. Na sciani e z lewej jej portret autorstwa 
O. Szczurka, a obok portret Marii Fołtyn. Fot. M. Niemiec 
Członkowie Jaszczura: L. Mendroch i M. Fołtyn. Fot. M. Niemiec 
 
 
Zobacz też :  
http://www.brzimy.ustron.pl/szczureko.htm 
 



r. 

 
Zdj ęcia: 
Oswalda Szczurka wspomina Wiktor Pasterny. Druga z lewej siedzi 
wdowa po artyscie . Fot. M. Niemiec 
Mówi Elzbiet a Sikora. Na sciani e z lewej jej portret autorstwa 
O. Szczurka, a obok portret Marii Fołtyn. Fot. M. Niemiec 
Członkowie Jaszczura: L. Mendroch i M. Fołtyn. Fot. M. Niemiec 


