
Hommage à
Krystyna Strużyna

uroczysty wieczór              

Sala przy kościele św. Moniki
Max-Kolmsperger-Straße 7
81735 München

Polska Misja Katolicka w Monachium
Towarzystwo Polsko-Niemieckie 

AMC Music Group

zapraszają na

muzyka
poezja
wspomnienia

w wykonaniu znanych artystów 
z naszego środowiska 

w drugiej części

koncert w wykonaniu profesjonalnych 
muzyków sceny jazzowej

kawa, ciastka...

Impreza sponsorowana. 
Wstęp bezpłatny. 

Możliwa rezerwacja miejsc telefonicznie 
pod nr. 089 - 46 80 98
lub na adres mailowy: ciernia@t-online.de

Krystyna Strużyna ur. 13.02.1931 w Katowicach, zmarła 13.04.2003 
w Monachium; córka Henryka Szwejcera, znanego działacza ple-
biscytowego, żołnierza AK, po wojnie  aresztowanego i skazanego 
na śmierć, zrehabilitowanego w 1990 r. Kilka lat po wyemigrowa-
niu do Niemiec zaczyna pisać książki, w większości o tematyce 
autobiograficznej, których bohaterami są głównie polscy emig-
ranci. Wracała w nich do wspomnień z lat dzieciństwa i młodości, 
poruszała tematykę emigracyjną oraz problemy porozumienia 
między Polakami i Niemcami.
Krystyna Strużyna wydała pięć książek, napisała wiele felietonów 
i wierszy oraz tekstów piosenek, które z jej inicjatywy zostały 
opracowane muzycznie i ukazaly sie w formie płyty CD. Twórczość 
jej cechuje humanizm, życzliwość do ludzi, optymizm, tęsknota za 
polskimi krajobrazami. 
Wspierała finansowo utalentowaną młodzież i dzieci. Zapraszana 
była na odczyty w Bawarii i w Polsce oraz do programów radiowych 
i TV. Organizowała wieczory słowno-muzyczne oraz autorskie.
Była członkiem związku pisarzy niemieckich, Towarzystwa Nie-
miecko-Polskiego i honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
Katowic. W roku 2000 część jej dorobku pisarskiego ukazała się 
na „52 Frankfurter Buchmesse”. Dwie pozycje książkowe zostały 
przetłumaczone na j. niemiecki. Jej utwory literackie wykorzysty-
wane były w celach terapeutycznych w kilku ośrodkach w Polsce. 
Za swój dorobek literacki otrzymała list pochwalny z Bayerische 
Staatsministerium.

Krystyna 
Strużyna 

W programie:

W niedzielę 13.02.2011 
Początek imprezy:    godz. 17.30
Początek programu: godz. 18.00



Cudowne dziecko niemieckiego 
jazzu. Od 14 roku życia występuje 
jako pianista w największych salach 
koncertowych, jak np. Phillharmonie 
in Gasteig. Liczne nagrania radiowe. 
Laureat wielu konkursów i festiwali jaz-
zowych. Zapraszany przez największe 
sławy świata jazzu. Stały gość koncer-
tów Klausa Doldingera.  Uznany jako 
doskonały kompozytor wielu produkcji 
TV, np. „Kommisar Stoltenberg”. Kom-
pozytor i aranżer koncertów dla orkiestr 
jazzowych. Na jego koncie  cztery 
własne płyty CD i wiele wspólnych 
produkcji. 
Obecnie docent na „Hochschule für 
Musik und Theater München“ (fortepian 
jazzowy, kompozycja).

Absolwentka Konserwatorium w Mo-
nachium (prof. Leszek Żądło). Obecnie 
kończy drugi fakultet na Uniwersytecie 
we Wiedniu i kontynuuje studia na trze-
cim „Kompozycja i dyrygentura”. Gra na 
fortepianie, skrzypcach, flecie poprz., 
saksofonie i klarnecie. Występuje regu-
larnie z wieloma zespołami na terenie 
prawie całej Europy, jak i np. w Egipcie, 
Algerii i  USA. Przez kilka lat była 
autorem muzyki do serialu „Marienhof”, 
a ostatnio komponuje muzykę do filmów 
kinowych. Reporterka radia „Bayern 4 
Klassik“.

Aktor i reżyser, m.in. w teatrach w 
Krakowie, Warszawie, Gdańsku, 
Łodzi. Dziennikarz.(radio Wolna 
Europa, Tygodnik Solidarności, TV 
Polonia, Jazz Magazin, Newsweek). 
Wydawca wielu pozycji prasowych 
np. Gazety Emigracyjnej. Liczne 
prace teoretyczne w dziedzinie 
kultury, polityki i prasoznawstwa. 
Działacz społeczny i polityczny, m.in. 
członek najwyższych władz Polonii 
na emigracji. Uhonorowany wieloma 
odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi. 

Szeroko znana monachijskiej 
społeczności pasjonatka śpiewu 
towarzyskiego. Niezmordowana w 
mobilizowaniu przyjaciół do wspólnej 
zabawy z tekstem i melodią. Życzliwie 
i bezinteresownie wspiera każde 
spotkanie, skąd rozlegają się dźwięki 
muzyki. Spotkać ją można zawsze z 
własnym sprzętem audiowizualnym. 

Agnieszka od dzieciństwa śpiewa 
i tańczy w zespole „Polonia”. 
Występując w wielu festiwalach i kon-
kursach piosenkarskich w Niemczech 
i w Polsce zebrała liczne wyróżnienia 
i nagrody. Agnieszka znana jest 
jako indywidualność w interpretacji 
przedwojennych piosenek. Obecnie 
studiuje na Uniwersytecie w Ingolstadt 
i pracuje jako dyplomowany nauczy-
ciel tenisa. 

Dr. Marcin
Idziński      

występują:    występują:    występują:    

Christian
Elsässer

Monika
Ciernia

Olivier Hein

Absolwent wyższej szkoły muzycznej 
w Monachium, (fortepian, keybord, 
e-bass, kontrabas). Posiada wiele 
wyróżnień i nagród. Ceniony solista 
znanych zespołów jazzowych, jak 
np. Harard Rüschenbaum Bigband. 
Ostatnio występy w Czechach, Rosji, 
Chinach, Szwajcarii i Hiszpanii.

Maria Gatzka

Roman
Zalewski

Z zawodu grafik. Znawca ambit-
nej polskiej muzyki rozrywkowej. 
Nie stroni od własnej interpretacji 
piosenek, które wykonuje wspólnie 
ze swoją żoną i porywa innych do 
wspólnego śpiewania. On i jego gita-
ra są obowiązkowymi uczestnikami 
wycieczek polonijnych.

Nasz monachijski bard, banita czasów 
Solidarności, uznany przez Radio 
Piekary za  ambasadora Lipin w Mo-
nachium. Kompozytor, autor tekstów  i 
wykonawca własnych piosenek. Swoją 
muzyką wyraża  tęsknotę za czarnym 
Śląskiem i jego rodzinnymi Lipinami.

Józek Wloka

Kompozytor i autor tekstów o tematy-
ce przeważnie religijnej. Dyrygent i or-
ganista. W PRL-u młody dziki rocker. 
Uczestnik festiwali w Opolu. Pózniej 
kierownik wielu chórów i zespołów. 
Wydał kilka płyt . Na koncie liczne 
nagrania dla Radia i TV Trwam.
Działacz społeczny.

Agnieszka
Wczasek

Zdzisław
Tulikowski


