
Typ spokojny, ze skrzypcami pod pachą...

Z Augustynem Dreinertem, wychowawcą Henryka Mikołaja Góreckiego -
rozmawia Marek Mariusz Tytko

-  Był  Pan  w  Gimnazjum  w  Rydułtowach  wychowawcą  klasy,  do  której  uczęszczał
przyszły kompozytor. Uczył go Pan: geografii, geologii, astronomii, biologii, wychowania
fizycznego i śpiewu. Jest Pan również jego ojcem bierzmowania. Jakie są po półwieczu
Pańskie wspomnienia o Góreckim?

-  Od początku  interesował  się  muzyką.  Bardzo często  spotykałem go ze  skrzypcami  pod
pachą. Lekko utykał na nogę. To dokładnie pamiętam. Typ spokojny, ułożony, nikomu nie
wchodził  w  drogę.  Nie  musiałem na  niego  krzyczeć.  Bardzo  miły,  uprzejmy,  taki  cichy,
podobny  do  swojego  ojca,  którego  osobiście  znałem,  bo  przychodził  do  szkoły  na
konferencje.  Ojciec  Góreckiego  był  kolejarzem.  Syn  Henryk  wpierw  posiadał  drewniane
pudło na skrzypce, a dopiero później dorobił się futerału. W domu u nich się nie przelewało.
Bieda była przed wojną i zaraz po wojnie. Nie było go stać na różne rzeczy.

-  Pierwszym jego nauczycielem gry na skrzypcach był  Paweł  Hajduga.  Kim był  ów
człowiek?

- Naczelnikiem poczty w Rydułtowach. Udzielał prywatnych lekcji gry w mieszkaniu przy
obecnej ulicy Ofiar Terroru.

- Czy Górecki - poza muzyką - wyróżniał się jeszcze innymi zdolnościami?

- On był przeciętny. Czy był bardzo dobry? Nie, na pewno nie, bo nie wyróżniał się. Był on z
tych uczniów dobrych, „na poziomie”. Nigdy nie zalegał z materiałem. Sumienny. Pamiętam
go tylko od strony wychowawczej. 

(Augustyn Dreinert  przegląda  stare,  pożółkłe  zapiski  w  zeszycie  i  pamiątkowy  album
zdjęciowy  w  brązowych  okładkach,  na  którego  czarnym  papierze  naklejono  dziesiątki
drobnych, spłowiałych fotografii przedstawiających uczniów z klasy maturalnej Góreckiego.
Po chwili zadumy - mówi)

- Górecki w sporcie się nie wyróżniał, ale też nie był zwolniony z gimnastyki. Prowadziłem
wtedy chór szkolny i wychowanie muzyczne we wszystkich klasach. Jedyny w okolicy chór
mieszany, którego żaden nauczyciel nie chciał prowadzić, bo ciężko zebrać ludzi do tenorów i
basów. On śpiewał w moim chórze, lecz dziś nie pamiętam jakim dysponował głosem. Dzisiaj
mojego ucznia już nie rozpoznałbym. Uczyłem w Gimnazjum rydułtowskim do 1983 roku,
lecz przez te czterdzieści lat  Górecki w szkole nie pokazał się ani razu. Więc nie miałem
okazji  go spotkać.  W 1961 roku urządzono zjazd klasowy - dziesięć  lat  po maturze.  Nie
przyjechał.

- Czy Górecki był lubiany w klasie?

- Był bardzo lubiany w klasie. Uprzejmy dla każdego, bezkonfliktowy.



-  Jego  kuzyn  Joachim  Górecki,  nauczyciel  z  Czernicy  [zmarły  1998  -  przyp.  red.]
twierdził,  że  Henryk  był  w  Gimnazjum indywidualistą,  że  się  od  klasy  raczej
separował...

- Tak, był raczej takim „dla siebie” charakterem. Widocznie inne myśli go pochłaniały. Może
coś  planował  na  przyszłość?  Wśród  moich  uczniów spotykam się  z  bardzo  pochlebnymi
opiniami  o  nim  jako  koledze.  Tu  trzeba  dodać  na  marginesie,  że  Górecki,  chodząc  do
Gimnazjum w Rydułtowach, używał tylko jednego imienia - Henryk. Potem, mieszkając w
Katowicach, zaczął używać dwóch: Henryk Mikołaj.

- Czy w rydułtowskim Gimnazjum w ciągu minionych kilkudziesięciu lat mówiło się o
Góreckim jako o sławnym kompozytorze?

- Do 1969 roku na pewno nie. Później, gdzieś przed 1983, na pewno tak. 

- Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiał: Marek Mariusz Tytko

Rydułtowy 27 lutego 1993

________________________________________________________
Augustyn  Dreinert (ur.  1908)  od  1928  nauczyciel  w  Rydułtowach,  z  czego  w  Szkole
Ogólnokształcącej Koedukacyjnej w okresie 1948-1983. W rydułtowskim chórze „Cecylia”,
jednym z najstarszych na Śląsku (1908), śpiewał od roku 1928. Mieszkaniec Rydułtów. 
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